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Förord

Ett av Nordiska Afrikainstitutets huvudsakliga verksamhets

områden är att genom kursverksamhet i olika former förbe

reda personer från de skandinaviska länderna, som i en eller

annan egenskap skall fullgöra uppdrag i Afrika. Med tanke på

de skandinaviska ländernas biståndsengagemang i Afrika är

det naturligt att mestparten av dessa personer skall tjänstgöra

som biståndsarbetare på olika nivåer.

Vårt biståndsarbete har inte pågått särskilt länge, och det

är ingen överdrift att säga att vi ännu har en mycket liten

samlad erfarenhet av verksamhet i de s. k. utvecklingsländerna.

Misstag av olika slag är också nästan oundvikliga, från stora,

kostsamma centrala felbedömningar till personliga misstag av

den enskilde biståndsarbetaren. Vad dessa misstag kan bero

på skall jag inte gå in på här, men det är utan vidare klart

att den bristande erfarenheten spelar en stor roll.

Speciellt viktigt - icke minst med tanke på de höga expert

rekryteringsmål som våra biståndsmyndigheter satt upp - är

att den enskilde biståndsarbetaren vet vad han ger sig in i,

och att han är öppen för intryck från en totalt främmande

miljö, vare sig den nu ligger i Asien, Afrika eller Latinamerika.

Detta fordrar en ingående kännedom om arbetsmiljön, och här

är naturligtvis en ökad samhällsvetenskaplig forskning både i

fråga om bakgrunden och förändringsprocessens förlopp men

även rörande den enskildes problem en utväg, som borde prö-
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vas i större utsträckning än vad nu är fallet. Nordiska Afrika

institutet söker nu att systematiskt samla information i dessa

stycken för att så småningom sätta samman ideer och forsk

ningsresultat rörande biståndsarbetarens problem i handboks

form. Detta är dock ett tidsödande arbete.

Denna bok har tillkommit för att tills vidare fylla behovet

aven liten sammanfattning av erfarenheter från biståndsarbete

och för att ge en lättfattlig teoretisk bakgrund till de olika

problemställningarna. Den är framför allt avsedd för de bi

ståndsarbetare som verkar på byplanet.

Fil. lic. Karl Eric Knutsson är en av de få i landet, som utom

en god teoretisk utbildning samtidigt har erfarenheter från

både samhällsvetenskaplig forskning i Afrika och tillämpat

arbete på »grassroot level» i biståndssammanhang. Det är gläd

jande för institutet att han vid sidan av många andra uppgifter

har givit sig tid att utarbeta sina fältanteckningar till denna

sammanfattning.

En bok av denna art blir i och med att nya erfarenheter

samlas ganska snart inaktuell. Då gör vi en ny.

Uppsala i maj 1965.

Carl Gösta Widstrand
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I . Inledning

Intresset för utvecklingsländernas problem har sedan 50-talets

början ökat mycket snabbt i Sverige. Samtidigt har den tek

niska biståndsverksamheten vuxit kraftigt. Detta gäller både

statens och olika organisationers insatser. Allmänhetens intresse

och det arbete som detta drivit fram är aven sådan storlek

att man kan tala om en ny folkrörelse.

Vi vet ännu rätt litet om biståndsarbetets problematik. Det

som hittills har skrivits här hemma har huvudsakligen rört

u-ländernas ekonomiska och sociala problem i stort. Allmänna

översikter av denna art kan emellertid inte tjäna som vägled

ning när det gäller för den enskilde biståndarbetaren att an

passa sig till en ny miljö och lösa de många praktiska problem

som arbetet i en främmande omgivning skapar. Inte heller

kan de ge tillfredsställande information åt de många som

hemma ger sitt stöd åt biståndsverksamheten.

Den bristfälliga kunskapen både hos biståndsarbetaren och

hos allmänheten om den nya verksamhetens villkor skapar

många svårigheter. På okunnigheten byggs förhoppningar att

snabbt kunna göra en påtaglig insats. De besvikelser som dessa

förhoppningar i regel för med sig för hemmaopinionen och

för biståndsarbetaren själv kan lätt bli förödande.

Sådana konsekvenser av bristande information har övertygat

mig om att det är hög tid att inleda en diskussion om det

praktiska fältarbetet och dess villkor och att samtidigt söka
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föra debatten närmare den konkreta verklighet där bistånds

arbetet till sist måste utföras.

Flera skäl har gjort det nödvändigt att koncentrera synpunk

terna till problemen för tekniskt bistånd i s. k. traditionella

samhällen. Ett skäl har varit att göra framställningen klarare

genom att kontrastera biståndsgivarna från det industrialiserade

och urbaniserade västerlandet mot människorna inom en annan

typ av samhälle och kulturtradition. Ett annat är det faktum

att den stora majoriteten i u-länderna fortfarande lever i en

traditionell miljö. Ett tredje utgår från erfarenheten att tradi

tionella »kulturmönster» är seglivade och bibehåller sitt in

flytande även i den förändrade situation som nya yrken, för

bättrad utbildning och höjda inkomster skapar i städerna.

Denna bok gör inga anspråk på att vara fullständigt, inte

heller är den menad att vara en biståndsarbetarens »Lilla lat

hund» - en förteckning över vad man bör och inte bör företa

sig i fält. Sådana råd är omöjliga att ge utan en noggrann kun

skap om förutsättningarna för en speciell verksamhet i ett visst

land. Mitt syfte har varit att inom ett begränsat utrymme och

om möjligt på ett sätt som är begripligt för alla slag av bi

ståndsarbetare och u-landsintresserade visa på några av de

problemtyper som kan möta under planeringen och utförandet

aven biståndsuppgift. Härvid har jag inte bara velat antyda

de svårigheter som betingas av den främmande miljön och dess

människor. Det är minst lika viktigt att förstå de motiv som

fört den enskilde biståndsarbetaren ut och hans reaktioner gent

emot de många nyheterna. Jag hoppas på så sätt kunna bidra

till att öka den nyfikenhet och den vilja till verklig förståelse

som i u-landsarbetet är oumbärliga för en framgångsrik insats.

Målsättningen att föra debatten närmare de konkreta pro

blemen har jag försökt uppnå på så sätt att jag först tar upp
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några viktiga förutsättningar för en diskussion av det praktiska

fältarbetets problem över huvudtaget. Sedan en sådan allmän

ram skisserats koncentrerar jag framställningen till olika typer

av problem inom den miljö där biståndet utföres och hos

biståndsarbetaren personligen. Slutligen redogör jag för erfaren

heter från några speciella projekt.

Till mitt förfogande har stått egna erfarenheter från social

antropologisk fältforskning och biståndsarbete på hälsovårdens

område i Etiopien 1960-1964- Atskilliga hänvisningar längre

fram till böcker om u-länder och u-landsarbete bär vittne om

den stora skuld jag har till många skickliga och kunniga väg

visare. De många uppslag och råd som jag har fått i diskus

sioner med skilda kategorier av biståndsarbetare är inte alltid

redovisade men har haft stor betydelse. En särskild tacksam

hetsskuld står jag i till dem som hjälpte mig se "den andra

sidan". Dit hör studenter och andra som delat med sig av
erfarenheter från sina hemland i Asien, Afrika och Latin

amerika, liksom de många medhjälpare och lärare jag fått i

Etiopien bland bönder och regeringstjänstemän, bland universi

tetsfolk och nomader.
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II . Olika verkligheter

Scenen är en höglandsby i Västetiopien. Jag har bott här några

månader och inlett en undersökning av samhäIlslivet i om

rådet. Den första kontaktfasen är avslutad. Folk har börjat för

stå och acceptera varför jag slagit mig ned hos dem. Jag

märker det bland annat på att kvinnorna inte längre är rädda

för mig och att de inte håller undan barnen. Som fe1'eJtdji 

så kallas främlingen från Europa i Etiopien - får jag finna

mig i att betraktas som botkunnig. Varje morgon samlas sär

skilt mödrar från grannskapet med sina små barn för att söka

hjälp för ögoninfektioner, hudsår, brännskador och annat som

småbarn drabbas av. Jag har varken kunskap eller praktiska

möjligheter att bota annat än små skavanker. För att om möj

ligt åstadkomma någon förbättring för barnens del försöker

jag undervisa mammorna i elementär hygien och delar ut två

lar så att de skall kunna tvätta barnen. Men mödrarna kommer

tillbaka och barnen är lika smutsiga. Jag börjar fundera över

varför de viII ha min behandling men samtidigt inte bryr sig

om mina råd och den kunskap som dessa baserar sig på. En

dag får jag ett svar som jag tror rymmer en viktig del av

förklaringen till mödrarnas bettende.

Jag har just försökt förklara att de svåra hudsåren kommer

sig av smutsen, när en av de lyssnande mödrarna invänder:

»Ja så kanske det är hos dig i ditt land, men hos oss kommer

de här såren av det Onda Ögat.» Vad jag försöker förmedla
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bygger på erfarenheter som de saknar. Min erfarenhet är giltig

bara för mig och min värld. I deras verklighet är det annor

lunda.

Svårigheter av denna eller liknande art möter biståndsarbe

taren ständigt då han försöker förmedla sina kunskaper till

människor som saknar hans erfarenhet. De konkreta exempel

som jag skall diskutera längre fram berör alla om än på olika

sätt problem av detta slag.

Det skulle emellertid leda till många och onödiga missför

stånd om vi inte innan vi diskuterar dessa exempel försöker

komma fram till några allmänna synpunkter på varför och

eventuellt på vilka sätt våra »verkligheter» - moderns och

min - är olika.

För att göra risken för missförstånd så liten som möjligt

är det viktigt att vi först undersöker vad vi menar med ordet

verklighet då vi inte närmare funderar över dess innebörd och

därefter om denna innebörd står sig också vid en mera med

veten granskning av ordet.

Då vi inte närmare reflekterar över dess betydelse brukar

vi väl som regel med ordet verklighet avse den fysiska omgiv

ning i vilken vi lever. Verkligheten, menar vi, är den värld

som våra sinnan förmedlar intryck av, den konkreta och på

tagliga värld som naturvetenskapen undersöker. Det som inte

kan förklaras utifrån denna verklighet och dess regler uppfat

tar vi som antingen overkligt eller övernaturligt.

Detta att vi låter den fysiska omgivningen och dess reg

ler dominera vår uppfattning av verkligheten kan emellertid

leda till en stympad bild av denna. Verkligheten är inte bara

den fysiska omgivningen. Vi lever kanske främst i en mänsklig

social omgivning och i en miljö av särskilda ideer, trosföreställ

ningar, normer och värden. Samtidigt kan det invändas att



dessa ideer och föreställningar hos oss domineras av kunskaper

om den naturvetenskapliga verkligheten. Vårt samhälle inrät

tas, menar vi, alltmera efter teknikens och forskningens rön.

Trosföreställningar som saknar den »verkliga» kunskapens stöd

överges i allt större omfattning. Våra normer och värderingar

verkar rationella, dels därför att de i och för sig är välkända

och betydelsefulla för oss, dels därför att vi mer och mer för

söker forma dem efter vår kunskap.

Dominansen av naturvetenskapliga tolkningar i vår bild av

verkligheten, tendensen till rationalism och teknikens roll i

skapandet av vår omgivning kan lätt föra till att »vår verk

lighet» framstår som lika universell och allmängiltig som natu

ren själv. Den blir måttet efter vilket andra livsformer mäts

och bedöms som rationella eller irrationella - naturliga eller

vidskepliga. Denna känsla att »vår verklighet» är identisk med

Verkligheten har också sin grund i människans tendens att

betrakta den egna världen som den enda riktiga. Den förstärks

dessutom av den snabba spridningen av västerländsk teknik och

västerländsk livsstil över världen av i dag.

Men i själva verket är det ju så att också den naturveten

skapliga uppfattningen av verkligheten ytterst bygger på en

tolkning av de intryck från omvärlden som våra sinnen för

medlar och sådant som är möjligt att registrera med apparater.

Verkligheten är med andra ord det vi uppfattar som verkligt,

och inte någon objektiv värld utanför och oberoende av män

niskan.

Detta betyder givetvis att människornas verkligheter blir

olika på grund av skillnader i kunskaper och de intressen som

bestämmer vilka slags kunskaper vi eftersträvar. Det betyder

också att vi alla - både modern och jag - bara kan räkna

med det som ingår i vår uppfattning av verkligheten. Det kan



ligga nära till hands att tolka moderns reaktion i exemplet som

ett utslag av vidskepelse. Men i själva verket består ju hennes

»vidskepelse» däri att hon räknar med det vars existens hon

inte betvivlar. Därför avvisar hon också min förklaring, som

utifrån hennes kunskaper ter sig meningslös. Hon kanske en

dag kommer att acceptera mitt sätt att se. Men det kommer

att ske först då hon verkligen med egna ögon konstaterat att

välskötta barn befrias från hudsåren och då hennes kunskap

har ändrats så att hon själv inser sambandet mellan hygien och

sjukdom.

Teknik och samhälle

Vi kan konstatera att kunskaper om den fysiska miljön domi

nerar det moderna industrisamhällets verklighetsbild. På samma

sätt präglar tekniken vår uppfattning om samhällets karaktär.

Det finns åtskilliga stöd för en sådan uppfattning. Tekniken

tränger alltmera in på alla samhällets områden. Detta sker i

en sådan takt att man för närvarande kan tala om en andra

teknisk revolution, baserad framförallt på förbättrad transport

och kommunikationsteknik.

Mot bakgrunden aven sådan erfarenhet är det inte underligt

att vi betraktar tekniken som lika väsentlig också för andra

samhällen och menar att social och ekonomisk utveckling kan

åstadkommas genom nya eller förbättrade redskap och ökad

kunskap om deras användning.. Men detta är en alltför ensidig

uppfattning av teknikens karaktär i ett traditionellt samhälle.

Därför är den också - alldeles särskilt under inledningsfasen

aven teknisk biståndsinsats - en opraktisk inställning. .Även

här måste vi försöka frigöra oss från erfarenheten från vårt

eget samhälle. Det är visserligen riktigt att tekniken spelar

en mycket stor roll i en social förändringsprocess, och att man



därför med visst fog kan tala om tekniken som »orsaken» till

samhället. Men samtidigt måste man komma ihåg att tekniken

är ett uttryck för ett samhällssystem. Detta faktum illustreras

på ett slående och ofta deprimerande sätt av de industrialise

rade ländernas höga produktionsstegring i jämförelse med

u-ländernas.

När det gäller familjeplanering möter man inte sällan den

åsikten att bara man gör barnbegränsning tekniskt möjlig för

människorna i ett utvecklingsland så växer så småningom en

familjeplanering fram. Det är ännu ett exempel på en miss

uppfattning av den egna situationen. Det är visserligen preven

tivmedlen som gjort barnbegränsningen i västerlandet tekniskt

möjlig, men det är en förändrad ekonomisk och social om

givning som skapat förutsättningar för den nya tekniken. Vi

kan exportera denna teknik men inte - i varje fall inte lika

snabbt - det sociala underlaget för den.

Denna tenikens dubbla karaktär innebär att teknik visser

ligen är en förutsättning för åtskilliga förändringar men att

samtidigt en av tekniken väsentligt påverkad samhällsorganisa

tion i sin tur fordras för att förändringen skall fortsätta. Detta

senare är en av förklaringarna till varför tekniskt bistånd och

annan utvecklingshjälp ofta möter ett mycket stort begynnelse

motstånd och att utdelningen av de insatta resurserna inte

alltid är vad man skulle kunna vänta sig.

Denna grundskillnad mellan det av teknik dominerade in

dustrisamhället och det tekniskt outvecklade traditionella sam

hället yttrar sig också i andra olikheter.

Hög teknisk utveckling betyder en långt driven specialisering

av yrken, kunskaper, utbildning och mycket annat. I motsva

rande mån är ett traditionellt samhälle mycket litet specialise

rat. Olikheterna i specialisering får också konsekvenser när
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det gäller till rent tekniska element. Hos oss är t. ex. en spis

ett redskap som numera är konstruerat efter matlagningens

krav. Eldstaden i en afrikansk hydda tjänar också som matlag

ningsplats, men samtidigt är den hemmets enda ljus- och

värmekälla. Den är den naturliga samlingsplatsen för husets

folk och besökare. Röken från eldstaden håller huset fritt från

insekter. I värmen och röken ovanför eldstaden torkas kött.

I eldstaden finns inte sällan den makt som beskyddar huset.

Spisen låter sig förändras och förbättras eftersom den har en

begränsad och specialiserad uppgift. Den enkla eldstaden är

inte sällan svår att ändra på eftersom den är en del av så

många olika och betydelsefulla sammanhang. Visserligen skulle

matlagningen kunna ske i något avskilt hörn av hyddan, vilket

också skulle skydda småbarnen från att falla i elden, men man

kan inte undvara ljuset och värmen från den centralt placerade

eldstaden.

Av detta exempel kan några viktiga slutsatser dras. Vi kan

i västerlandet betrakta tekniska element som enskildheter och

förändra dem så att de bättre kan fylla sina speciella syften.

I det traditionella samhället kan redskap värderas riktigt och

förbättras vettigt enbart utifrån en kunskap om den ekonomiska

och sociala och kulturella helhet av vilken de är delar.

Den amerikanske antropologen Ralph Linton har på ett ut

märkt sätt karakteriserat ett sådant betraktelsesätt i sin bok

The study of man.! Ett redskap har, skriver han, fyra dimen

sioner. Det har form, användning, mening och social funktion.

Dessa fyra dimensioner är samtidigt nivåer som i olika grad

och på olika sätt är tillgängliga för observation. Generellt kan

man säga att den som har sin huvudsakliga erfarenhet av ett

industrisamhälle överbetonar betydelsen av de två första aspek

terna och förbigår eller undervärderar betydelsen av de två

2 - 654173 Afri!cainstitutet 17



senare. Han tenderar att göra detta dels därför att den stora

massan föremål i hans miljö är tekniskt högt specialiserade,

dels därför att ett föremåls mening och sociala funktion är så

mycket svårare att observera och förstå än dess form och

användningsområde.

Tillämpar vi dessa synpunkter på ett universellt redskap

- bostaden - så har den givetvis en form. Formen är i sin

tur bestämd av tillgängligt byggnadsmaterial och markförhål

landen. Den är också betingad av husets an'vändning som skydd

mot köld, hetta och väta, liksom av dess användning som sov

plats, matplats, gästhus, lagerlokal, djurstall osv.

Utöver detta har huet och dess delar mming. Kvinnodel och

mansdel, matplatsens placering, högsäte, gästutrymmen, offer

platser - alla reflekterar de ideer och värderingar inom den

verklighet i vilken huset ingår.

Slutligen har huset sin sociala funktion som del aven större

helhet. Hus kan klumpas samman till byar eller ligga spridda

beroende på geografiska förhållanden, odlingssystem, regler för

äganderätt, former av släktgrupperingar och äktenskapstyper,

politiska system som gynnar rivalitet mellan olika grupper eller

främjar social trygghet, etc.

Betraktar vi huset från enbart tekniska synpunkter verkar

det kanske lätt att föreslå förbättringar. Utan hänsyn till den

helhet som jag har försökt skissera torde det emellertid bli

mycket svårt att föreslå sådana tekniska förbättringar som kan

accepteras och spridas. En ensidig teknisk betraktelse skapar

också en annan fara när det gäller att värdera den förändring

som har åstadkommits. Också här kan ett exempel med an

knytning till bostaden illustrera vad jag menar.

En teknisk nyhet för bostadsbyggandet som spritt sig myc

ket snabbt under de sista decennierna i Nordafrika är det kor-
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rugerade plåttaket, trots att de rent tekniska fördelarna inte är

påtagliga. Det isolerar i jämförelse med grästaket sämre både

mot köld och värme. Det tillåter inte röken att sippra ut, och

eftersom man i regel ej gör rökhål i taket skapar detta en svår

olägenhet. De häftiga regnen och hagelskurarna som bara

framkallar ett behagligt brus på ett traditionellt grästak åstad

kommer på plåttaket ett fruktansvärt smatter. Det är dessutom

i förhållande till övrig byggnadsmaterial dyrt. Det är också

lätt att konstatera att plåttaket fastän det är mera hållbart än

grästaket inte har medfört någon egentlig förbättring av bo

staden. Eldstad, ljusinsläpp, golvkonstruktion är i regel av

traditionell typ.

För en oerfaren västerländsk bedömare kan plåttaket före

falla att representera ett tekniskt framsteg enligt den formel

han känner från sin egen miljö: plåt är ett bättre och mera

utvecklat material än gräs, plåt är mera hållbart än gräs.

I sället är plåttaket huvudsakligen ett nytt sätt att uttrycka en

social ställning. Ett plåttak blänker långt i solen och berättar

att dess ägare har råd att låta sitt hus skina.

Teknik och samhälle är ett alltför stort och problemfyllt

ämne för att här kunna mer än flyktigt beröras. Likväl är för

djupade kunskaper om sambandet mellan de två nödvändiga

för alla former av tekniskt bistånd. Annu så länge är emeller

tid läget det att man vet betydligt mera om de rent tekniska

faktorerna än om de kulturella, sociala och psykologiska aspek

terna. Georg M. Foster, en amerikansk etnograf med stor

erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i Latinamerika

och Asien, exemplifierar på ett utmärkt sätt konsekvenserna

av denna skeva kunskap inom olika slag av biståndsarbete:

"En läkare vet att han kan genomföra den rent kliniska

delen aven vaccinationskampanj mot smittkoppor. Produktion
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av vaccin, förvaring och transport till drabbade områden erbju

der inte längre några problem. Men läkaren vet inte hur han

skall kunna förmå innevånarna ute i byn att inställa sig frivil

ligt till vaccineringen, och därför måste tvång ofta tillgripas

mot förfärade människor som inte förstår meningen med vacci

neringen.

En jordbrukskonsulent kan analysera jordförhållanden och ge

råd om hybridutsäde och förbättrad brukningsteknik. Men han

är inte säker på att bönderna inser de fördelar som han vet

att de nya metoderna medför, och han förvirras inte sällan av

denna brist på intresse för 'uppenbara' fördelar.»2
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III . Social förändring

Jag har redan flera gånger använt beteckningen traditionella

samhällen för att sammanfattande karakterisera huvuddelen av

u-landssamhällena i jämförelse med de industrialiserade län

derna i västerlandet. Det ligger i själva denna indelning att den

förra samhällstypen är mera statisk. Det är en grov klassifice

ring och den får inte missförstås. Inget samhälle är statiskt i

den meningen att det är oföränderligt. Överallt sker en ständig

anpassning till den fysiska omgivningen och till mänskliga

behov. Inget samhälle är så isolerat att det är oberoende av

kontakter med andra grupper. Kulturlån och kulturspridning

har förekommit alltid och överallt. Social och kulturell föränd

ring är alltså inte något nytt, men det är en mycket stor skill

nad mellan en »spontan» förändring, där införlivandet av ny

heter ofta sker långsamt, och en »planerad» förändring, där en

massiv påverkan ofta ger en hög förändringstakt.

Biståndsverksamheten måste betraktas som en del aven

kultur- och samhällsförändring i stort. Det förefaller rimligt

att anta att den skulle kunna göras mera effektiv om man

känner till de allmänna förutsättningarna för en sådan föränd

ring, liksom de speciella förändringsmönster som olika sam

hällen kan uppvisa. Redan av det som sagts i diskussionen om

olika verkligheter kan en del viktiga slutsatser dras. Både

utifrån samhällets och individens synvinkel kan man tala om

olika nivåer av verklighet. Dessa skillnader i kvalitet och bety-
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delse underlättar eller försvårar en påverkan. Det säger sig
självt att de grundläggande värdena och de normer för sam

livet som är baserade på dessa, liksom de beteenden, organisa

tionsformer och föremål som särskilt uttrycker eller symbolise

rar dem, är svårare att påverka än element som är mindre

betydelseladdade.

Detta är välkända fakta i allt utvecklingsarbete. En med

lem av det härskande skiktet i ett samhälle är villig att accep

tera en mängd nyheter med vilka han kan markera sin ställning

- västerländska kläder, bilar, radioapparater o. d. Men sam

tidigt är han ovillig att medverka till en sådan förändring av

t. ex. jordägande eller annat som är av mycket större betydelse

för utvecklingsarbetet, men som skulle kunna hota hans traditio

nella ställning.

Att rekrytera flickor till byskolor i traditionella muhamme

danska miljöer stöter på oerhört mycket större svårigheter än

när det gäller att få pojkar till samma skola. Här är det en

djupt rotad inställning till kvinnan och hennes plats i sam

hället, som skapar problemen.

I regel uppfattas de för samhällslivet grundläggande vär

dena och organisationsformerna på ett sätt som effektivt mot

verkar varje ansats till mänsklig manipulation. De anses vara

givna eller skapade av de övermänskliga makterna i en mytisk

forntid. Att de iakttas och respekteras är en förutsättning för

livets - både det samhälleliga och det personliga - fortbe

stånd.

Denna tendens att upphöja det som anses värdefullt till en

övermänsklig och absolut verklighet kan man finna i alla tradi

tionella samhällen. Däremot finns det stora skillnader mellan

hur de i praktiken söker värna om sina traditionella mönster.

Ett par konkreta exempel får illustrera dessa olikheter.
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Inom det judiska minoritetssamhället i Ukraina består den

»gränsuppehållande mekanismen» aven grupp strängt ortodoxa

traditions- och skriftlärda specialister. »Vanliga» individer kan

följa mera elastiska beteendemönster, vilket är av stor bety

delse då deras huvudsakliga sysselsättning - affärsverksam

het - kräver kontakt med många slags människor. För dem

är det kultur- och gruppbevarande beteendet koncentrerat till

att under övervakning av »de lärde» utföra vissa ritualer inom

familjen. Genom denna organisation har Stehtlsamhället som

det kallas kunnat bevara sin egenart under mycket lång tid

trots sin minoritetsställning och en ständig påverkan utifrån.

Gränsuppehållande mekanismer aven helt annan karaktär

finner man hos åtskilliga strängt sekteristiska och puritanska

religiösa grupper i Europa och Amerika. I en sådan grupp

är det varje enskild individs skyldighet att markera och upp

rätthålla den gemensamma särarten. Aven detaljer är strängt

reglerade. Klädedräkt, bostadens utseende, språkbruk, konsum

tionsvanor och umgängesformer bär vittnesmål om gruppens

centrala värderingar i lika hög grad som ritual och dogmer.

Det är uppenbart att motståndet i ett sådant samhälle är myc

ket stort mot all form av förändring. En relativt liten och ur

den förra samhällstypens synvinkel betydelselös förändring är

i det senare fallet i princip lika allvarlig som en direkt för

ändring av de grundläggande värdena. Har förändringen väl

vunnit ett om än ringa fotfäste i ett sådant mycket strängt

reglerat samhälle kan en nedbrytning ske snabbt, medan ett

samhälle av Stehtltyp med sin effektiva buffert runt den tradi

tionsbevarande kärnan och sin förmåga till omtolkning av ny

heter har större utsikter att överleva som social och kulturell

enhet.3



Öppet och slutet samhälle

En annan mycket viktig skillnad mellan olika samhällen, som

också den är av stor betydelse för en eventuell påverkan, är

deras karaktär av slutenhet eller öppenhet. Man kan med en

sådan karakteristik mena den slutenhet eller öppenhet som ett

samhälle visar mot omvärlden, som i de båda exemplen ovan.

I regel brukar man dock använda begreppen för att beskriva

dess inre organisation. Ett öppet samhälle har få murar mellan

grupper eller klasser. Ståndscirkulation är möjlig och skillna

derna mellan värderingar, åsikter och beteendemönster är inte

så stora mellan samhällets olika delar att de förhindrar eller

allvarligt försvårar kommunikationen mellan dessa. USA och

det moderna Sverige är i denna mening öppna samhällen. Det

slutna samhället däremot kan liknas vid en byggnad med helt

eller delvis åtskilda rum. Mellan de olika rummen är kommu

nikationen ringa. Det är i regel fråga om samhällen med stora

skillnader mellan de olika klasserna. Ceremonielt och formellt

beteende spelar en stor roll för att markera skiljaktigheterna

i social hänseende. Det viktorianska England och det koloniala

Indien med sitt kastväsen får representera denna samhällstyp.

I det öppna samhället möter individen ofta nya situationer

och avancerar in i grupper som hon tidigare inte har erfaren

het av. Detta skapar gärna en ängslig angelägenhet att acceptera

nyheter, en attityd som får sitt typiska uttryck i satsen »Hur

gör man nu?». I ett slutet samhälle där människan lever sitt

liv inom en avgränsad och väl känd grupp kommenteras inte

sällan ansatser till avvikande beteende eller intresse för nyheter

med »Sånt gör man inte».

Dessa mycket allmänna synpunkter kan, tillämpade i mindre

skala, få betydelse för planering av biståndsinsatser. Inom varje

samhälle finns det som regel både mera slutna och mera öppna



grupper. Till de slutna hör ofta toppskiktet och inte sällan de

allra fattigaste basskikten. Det förra står redan socialt och

kanske ekonomiskt på en sådan nivå att man inte önskar någon

förändring eftersom en sådan skulle kunna komma att betyda

en försämring av ställning och privilegier. De fattigaste grup

perna har å sin sida så ytterligt begränsade resurser att man

inte vågar satsa på något annat än det traditionella och väl

kända. Man vet vad man har men inte vad man får. Inom det

senare skiktet bidrar givetvis dessutom bristen på kunskaper

att förhindra en förändring.

Till mera öppna och för förändring intresserade grupper

hör istället mellanskiktet. Det kan vara fråga om grupper som

redan avlägsnat sig från det traditionella samhället men som

är oförmögna att nå upp till högre nivåer p. g. a. sociala skran

kor eller bristande resurser. Sådana grupper kan vara angelägna

att ge sin ställning en ny karaktär, att med nya medel arbeta

sig fram till en topposition vid sidan av den traditionella över

klassen.

I kast- och klassamhället kan man också konstatera en annan

konsekvens av slutenheten som är av intresse för olika slag

av biståndsverksamhet. I sådana samhällen är inte bara indi

vider och grupper indelade i mer eller mindre fina. Yrken och

sysselsättningar bildar på liknande sätt en hierarki från de

nobla och gentlemannamässiga till de tarvliga och underklassiga.

Till de senare hör så gott som alltid hantverk, grovarbete och

andra typer av manuellt arbete som är oundgängliga om man

vill åstadkomma en teknisk utveckling. I stora delar av Nord

östafrika märker man sådana tendenser.

I Etiopien är ringaktningen av det manuella arbetet förstärkt

av de traditionella nomadernas och böndernas förakt för hant

verkarna, som inom de flesta av Etiopiens kulturgrupper bildar



pariasklasser. Giftermål mellan individer tillhörande dessa och

»vanliga» stammedlemmar förekommet inte och de sociala kon

takterna med dem begränsas till ett nödvändigt minimum.

Denna sociala avskärmning har hittills varit ett hinder för en

förbättring av ekonomiska och andra villkor för sådana parias

grupper. På några punkter sker för närvarande en förändring

härvidlag. Sålunda har guragefolket, hos vilket manuell fär

dighet och affärsskicklighet uppskattas och varifrån en stor del

av Addis Ababas grovarbetare och mindre affärsidkare rekry

teras, under senare år kraftigt stärkt sin ekonomiska ställning

och därmed sitt sociala anseende. För många etiopier särskilt

bland de yngre, framstår gurage som ett föredöme genom sin

företagsamhet och sina ansträngningar att själva förbättra sin

situation inom sitt område.

Begreppet 1ttveckling

Ett annat problemkomplex om vilket man också måste kräva

medvetenhet hos biståndsarbetaren är förändringens förlopp

och skillnaderna mellan olika förändringsprocesser. Jag har

redan varnat för en felbedömning aven teknisk förändring.

Det är inte alltid givet att en sådan betyder en förbättring.

Orden förändring, förbättring och utveckling har hittills an

vänts utan närmare definition. Det är nu hög tid att de blir

definierade. Av de tre orden är förändring det klaraste. Det

innebär att någonting ändras. Förvirringen uppstår då ordet

används inom olika områden. Teknisk förändring är t. ex. inte

lika med social förändring. Nästa ord, utveckling, är mera

komplicerat. Utveckling är förändring. Men inte vilken som

helst. Den måste gå åt ett visst håll, växa fram ur något som



redan existerar. Ofta menar vi med ordet utveckling också en

förbättring. Men för att kunna svara på frågan om vad för

bättring är måste vi tillämpa värderingar. Då är vi redan ute

på hal is. Värderingar växlar och särskilt svårt blir det då

representanter för en kultur som har en skala av »bättre» och

»sämre» planerar för en annan kultur vilka förbättringar som

skall genomföras.

Det finns ett namn som mera än andra är förknippat med

begreppet utveckling - Charles Darwin. 1959 firades hundra

årminnet av utgivningen av hans arbete Arternas uppkomst,

den bok i vilken han presenterade sin utvecklingslära och vi

sade hur olika biologiska arter vuxit fram ur varandra i en

ständigt mera »fullkomlig» utvecklingsserie med människan

som kronan på verket. Tanken var i och för sig inte ny. Den

återkom ständigt under den s. k. upplysningstiden under senare

hälften av 1700-talet. För att använda ett slitet uttryck låg den

i luften då Darwin började sina biologiska forskningar någon

gång kring 1830. Det som gjorde hans verk så betydelsefullt

var att han kunde visa att det verkligen skett en utveckling på

ett konkret område - djurlivets.

Utvecklingsläran blev något aven uppenbarelse för det

intellektuella västerlandet. Inom filosofin arbetade Spencer ut

tankegången att omfatta hela kosmos. Tekniker, arkeologer och

kulturhistoriker anpassade den till sina områden. Litet till mans

drömdes drömmar om den bättre värld som efter utvecklingens

lagar skulle växa fram. Den mekanism som enligt Darwin

styrde utvecklingen kallade han »the survival of the fittest» 

den för sin miljö bäst lämpade arten eller det för sitt syfte

bäst anpassade organet överlever. Samma princip har tillämpats

inom tekniken, och med rätta. Ett verktyg kan göras mera

ändamålsenligt och den gamla typen som sämre lämpar sig
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för ett visst arbete förvisas till museet. De egentliga svårighe

terna infinner sig när utvecklingsläran tillämpas också på sam

hälls- och kulturlivet. Kan man tala om högre eller lägre sam

hällsorganisationer, högre eller lägre religioner. Det menade

många under slutet av 18oo-talet. Vad dessa personer glömde

var att sådana omdömen med nödvändighet måste bygga på

värderingar. Och eftersom de glömde detta insåg de inte att

de grundade sina teorier på sina egna personliga åsikter om

bättre och sämre.

Dessa svårigheter jämte erfarenheter från biståndsarbete har

övertygat mig om att en omedveten användning av orden för

ändring, utveckling, och förbättring kan skapa åtskilliga all

varliga missförstånd. Det skulle föra alltför långt att i detalj

redogöra för hur dessa begrepp kan tillämpas. Låt mig därför

ta en genväg och söka fastställa deras innebörd i några kon

kreta fall.

Det tidigare redovisade exemplet om plåttakets spridning

i många traditionella afrikanska samhällen kan få illustrera en

teknisk förändring. Denna innebär dock inte, som jag tidigare

konstaterat, en bostadsteknisk förbättring. Inte heller medförde

den en social förändring, med vilken term man måste mena

en förändring av samhällets byggnad och därmed av individens

situation.

Genom att ordna vattenförsörjning för en by kan man skapa

en teknisk förbättring och därmed en förbättring av de existe

rande levnadsvillkoren. Det är emellertid därför inte säkert att

en social förändring åstadkommits genom en sådan påverkan.

En industrialisering å andra sidan kan beskrivas som en form

av både teknisk och ekonomisk utveckling, eftersom den inne

bär att redskapen förbättras och produktionskvantiteten per

individ höjs. Genomförd inom ett traditionellt samhälle åstad-



kommer den också en social förändring genom förändringar

av arbetsliv och bostadsvanor, och av den ekonomiska och

sociala situationen.

Trots att dessa exempel är korta och väl allmänna tror jag

att ett par viktiga slutsatser kan dras av dem.

För det första är det viktigt att bedöma förändringen utifrån

en kunskap om hela den situation inom vilken förändringen

äger rum. Utan denna bakgrundskunskap kan lätt feltolkningar

uppstå.

För det andra har jag med exemplen velat visa att det finns

två huvuduppgifter för en biståndsverksamhet: dels att för

bättra den tekniska och sociala situationen inom ett traditio

nellt samhälles egna förutsättningar, dels att söka åstadkomma

en ekonomisk utveckling och därmed en social förändring.

Mellan dessa två uppgifter finns det väsentliga skillnader.

Den förra kan utföras med rätt begränsade personella och eko

nomiska resurser. Den senare låter sig knappast åstadkommas

inom ett traditionellt samhälle genom imitation på några punk

ter av förhållanden i ett industriland. Verklig förändring kräver

förändring av alla eller i varje fall flera samverkande delar av

ett samhälle. Förutsättningarna för en sådan genomgripande

social förändring - eller snarare nybildning - är att den

traditionella byggnaden bryts ned i sina beståndsdelar, vilka

sedan kan kombineras om till ett nytt mönster efter situationens

krav. På det sociala planet kommer denna process att innebära

individens emancipation ur det traditionella samhällets grupp

gemenskap i storfamilj, släktgrupper, kast, åldersklasser och

andra gemenskaper som det kan vara fråga om.

I alla delar av världen där en industrialisering genomförts

karakteriseras den sociala förändringen av sådana drag. I vårt

eget land har denna »omkombination» av samhället redan kom-



mit långt på väg. Föreningar och organisationer har för länge

sedan ersatt bondesamhällets olika gemenskaper.

På andra håll, t. ex. i Centralafrikas gruvdistrikt, där den

sociala upplösningen gått mycket hastigt och där samtidigt

möjligheterna för de infödda industriarbetarna att bygga upp

nya gruppgemenskaper varit starkt begränsade, har den »upp

lösta» situationen mer eller mindre permanentats. Detta har i

sin tur skapat en kaotisk och för individen utomordentligt

svår situation.4

Det krävs väldiga resurser för att åstadkomma en ekonomisk

utveckling av sådan art att den leder till en genomgripande

social förändring och skapar en ekonomisk grundval för det

nya samhället som måste byggas upp. För ett litet lands bi

ståndsverksamhet måste även partiell medverkan i sådana före

tag bli alltför krävande. Det verkar vara mera realistiskt att i

stället sikta på de kanske blygsammare men samtidigt oerhört

viktiga uppgifterna att åstadkomma förbättringar inom tradi

tionella samhällen och där förändringar väl inletts hjälpa till

att minska omställningens svårigheter.
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IV . Problem i fältarbete

Biståndsverksamheten syftar till förändring, antingen denna

innebär en förbättring av de tekniska möjligheterna inom ett

traditionellt samhälle eller en mera djupgående social föränd

ring. För biståndsarbetaren blir förändring något han efter

strävar. Men man måste komma ihåg att varje samhälle fordrar

en viss grad av stabilitet eller tröghet för att kunna existera.

Det skulle utan tvekan leda till kaotiska situationer om ett

samhälles organisation, normer och mönster för beteende änd

rades radikalt inom en kort tidsrymd. Denna sociala tröghet

ger upphov till en mängd förändringshinder. Många andra

murar mot förändring reser sig också för biståndsarbetaren i
fält. I det följande skall jag försöka ge exempel på några av

dessa hinder.

Planeringsnivå och jältnivå

Innan jag tar upp de problem som skapas av karaktären hos

fältmiljön skulle jag vilja peka på de svårigheter som ofta

skapas av skillnaden mellan planeringsnivån och fältarbets

nivån inom ett projekt. Den preliminära planeringen sker

ofta i det land varifrån biståndet utgår. Därefter följer för

handlingar i mottagarlandet, inte sällan på ganska höga admi

nistrativa nivåer. Då planerna presenteras för mottagarlandet,

fortfarande på regerings- och ministernivå, brukar de oftast



få ett ganska välvilligt bemötande, eftersom målsättningen inom

dessa kretsar i stOrt överensstämmer med målsättningen i den

västerländska miljö varifrån projektet skall komma eller råd

givare hämtas.

När planerna sedan skall förverkligas underlättas arbetet i

betydligt mindre grad aven sådan liknämnighet mellan be

traktelsesätt och intressen. I stället börjar på lägre administra

tiva nivåer och på fältnivån inflytande från traditionella motiv,

organisationsformer och värderingar göra sig gällande. Har inte

hänsyn tagits tiII sådana faktorer under planeringen kommer

biståndsarbetet att sinkas och rådgivarnas om än aldrig så tek

niskt gedigna rapporter att läggas på en hylla någonstans. För

att undvika sådana konsekvenser måste biståndsarbetare på alla

olika nivåer, från det högsta regeringsplanet och nedåt, veta

vilket slags samhälle insatsen är avsedd att utföras i och ta

hänsyn tiII de speciella hinder som kan resas.

Biståndsarbetets miljöer

ViII man försöka åstadkomma en grov klassificering av de sam

hällstyper inom vilka biståndsarbetet i regel utförs kan man

tala om tre huvudtyper.

Den första typen skulle jag vilja kalla det "rena" stamsam·

hället. Med den termen avser jag sådana folkgrupper som utgör

sociala, kulturella och politiska enheter och inte i något av

dessa avseenden är en del av ett annat system. Jag är medveten

om att detta är en kanske något för sträng definition. Genom

kolonisering och genom framväxt av nya stater har de flesta

stamsamhällen inordnats i större politiska sammanhang. På

åtskilliga håll är dock betydelsen av gruppens egna politiska

institutioner sådan att man kan tala om ett stamsamhälIe.



I Östafrika kan masaierna i Kenya och Tanganyika, nuer, anuak,

dinka, i södra Sudan och de många folkgrupperna i södra och

sydvästra Etiopien - sidarno, darassa, borana, gudji, konso,

dorse och andra - tjäna som exempel på denna samhällstyp

som inte bara lever kvar i stora delar av Afrika utan även före

kommer i Indien, Sydostasien och Latinamerika.

Alltmera förvandlas emellertid sådana samhällen till vad

man skulle kunna kalla traditionella bysamhällen. Med den

termen kan man beteckna den andra stora huvudtypen av sam

hällen i u-länderna. Bysamhället har en egen och karakteristisk

kulturell tradition. Politiskt och ekonomiskt hör det emellertid

till ett större system. Det är till skillnad från stamsamhället inte

sig själv nogt. Bönderna, herdarna och hantverkarna ute i by

samhällets byar är beroende av städer och större tätorter för

avsättning av sina produkter och för inköp av sådant man inte

kan tillverka själv. Till skillnad från många stamsamhällen har

bysamhället som regel penninghushållning. Det är ekonomiskt

och politiskt underordnat stadssamhället, där förvaltningen har

sitt säte och det ekonomiska livet sina centra. I religiöst av

seende hyllar man den officiella religionen, även om denna ute

i byarna får ge utrymme åt åtskilliga »folkliga» bruk. Den kul

turella särarten markeras inte sällan av att byborna talar sitt

eget språk eller dialekt vid sidan av det nationella språket.

Som exempel på denna samhällstyp kan tas bondbyn i det

förindustriella svenska samhället, indianbyn i Mexiko, den

indiska byn och landsbygdssamhällen i Sydeuropa, Egypten,

Etiopien, Iran och många andra delar av världen.

Den tredje huvudtypen av samhälle som utgör miljö för bi

ståndsarbete är den som håller på att urbaniseras. Befolkningens

sammansättning präglas av att den kommer från olika infIytt

ningsområclen. Penninghushållning är genomförd. Släktgrupper
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och storfamiljer löses upp och individen måste täcka sina olika

behov med de pengar han själv tjänar. Yrkesgemenskapen och

ekonomisk standard börjar prägla sammansättningen av de

lokala grupperna i detta stadssamhälle. Bebyggelsen skiljer sig

kanske inte så mycket i fråga om hustyper från det traditionella

samhället. Viktiga skillnader skapas dock av byggtätheten och

de svåra hygieniska olägenheter som blir en följd av denna, då

vattenförsörjning, avlopp och latriner ofta inte är ordnade.

I begynnelsen aven sådan urbaniseringsprocess spelar fortfa

rande den traditionella kulturen med dess värderingar och nor

mer en stor roll. Kontakter upprätthålls vanligen med de

ursprungliga hemområdena. Släkt och egendom i dessa utgör

försäkringar om stadslivet skulle bjuda oöverkomliga svårig

heter. När urbaniseringen fortskrider försvagas emellertid både

inslaget av traditionell kultur och kontakten med utvandrings

områdena.

Den traditionella hY'l

Det skulle föra alltför långt att här behandla biståndsverksam

hetens problematik lika ingående för var och en av dessa

miljöer. Jag har redan valt att koncentrera mina synpunkter

till problemen för fältarbete i traditionella samhällen. Bland

sådana representerar bysamhället utan tvekan den för bistånds

verksamheten vanligaste miljön. Åtskilliga av de synpunkter

som kan läggas på förutsättningarna för fältarbetet i denna

miljö kan dessutom också belysa förhållanden i stamsamhällen

och i endast delvis urbaniserade miljöer.

Det är självklart att ett bysamhälle i ett land inte är iden

tiskt med något annat i andra länder. Men det finns å andra

sidan många grundläggande likheter mellan dessa byars verk-
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lighet i olika delar av världen. Med risk för att ibland generali

sera alltför mycket skall jag försöka sammanfatta några av de

»universella» villkoren för livet i den traditionella byn och

antyda några slutsatser som förefaller viktiga att dra för en

biståndsarbetare.5

Det faktum att byn är en del av ett större samhälle är vik

tigt att komma ihåg för att förstå bybons inställning till ytter

världen. Ekonomiskt och politiskt domineras byn av staden.

Dit säljer bonden sitt överskott. Därifrån hämtas de varor som

han ej kan få i byn. Från staden kommer tjänstemännen och

de förordningar som dessa följer. Till kontor i staden betalas

skatt och andra pålagor. Där finns sjukhus och skolor, inrätt

ningar som bybon dock sällan kan utnyttja, vilket bidrar till

att öka hans känsla av distans till den »stora» världen. Infly

tandet från bybons sida på de instanser som bestämmer över

honom är ringa eller ingen, och ofta känner han inte bakgrun

den till eller innebörden i nya beslut och åtgärder. »Det har

regeringen bestämt» är en kommentar av nästan samma klass

som hänvisningar till Guds vilja. I båda fallen frågar man lika

litet efter att förstå påbuden.

Sådana faktorer i förening med bybons känsla av underläg

senhet gentemot stadens värld begränsar betydligt hans för·

måga att bedöma nyheter som kommer utifrån. Ofta finns det

en skräck för det okända och för överheten, den överhet som

ständigt reser nya krav på bybon och som enligt hans uppfatt

ning inte är att lita på ens när syftet med nyheterna påstås

vara förbättringar.

En sådan erfarenhet skapar ofta både rädsla och misstänk

samhet också gentemot biståndsarbetaren. Särskilt i de inledande

faserna av sitt arbete får denne räkna med ett starkt inslag av

sådana känslor i bybons bedömning av den nya verksamheten.
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Ett exempel: I etiopisk bondemiljö är jordtvisterna otaliga.

Detta beror dels på oklarheter i ägorättsförhållanden och på

statens traditionella privilegium att expropriera och förläna

mark till män av förtjänst. Skatt per jordenhet är också mycket

vanligare än skatt på avkastningen. Dessa skäl gör att en mark

kartering, som är en av förutsättningarna för en jordbruksför

bättring, är mycket vanskligt att genomföra. Uppmätning av

jord uppfattas som försök att expropriera jord eller att höja

skatten. På samma sätt möter undersökningar av ekonomiska

förhållanden svåra hinder. Dels vill man inte gärna för sina

grannar avslöja sin exakta ekonomiska position, dels misstän

ker man att också under detta intresse ligger avsikter att ut

kräva ökad skatt eller på annat sätt försvaga ens ekonomi.

Ett annat exempel på den »lilla» världens misstänksamhet

mot den »stora» rapporterar den amerikanske etnografen

Richard N. Adams från Guatemala, där ett nystartat närings

förbättringsprojekt ute i byarna uppfattades som ett försök att

förbättra barnens kost i avsikt att göra dem feta och lämpliga

för export till USA, där feta småbarn enligt byborna uppskat

tades som dessert.6

Med dessa exempel vill jag inte ha påstått att bybon skulle

ha sämre förståndsgåvor än människor i andra miljöer. Men

hans kunskap är begränsad och det okända, som omger hans

värld, är enligt hans erfarenhet farligt och fientligt.

Svårigheterna för biståndsarbetaren i det traditionella sam

hället ökas av att misstänksamhet inte bara är ett viktigt drag

i bybons inställning mot den »stora» världen. Den har en

väsentlig plats också i hans förbindelser med människor inom

byn. I sitt arbete om byn Tepotzlan i Mexiko sammanfat

tar Oscar Lewis denna sida av bylivet: »Skvallret är oförson

ligt och grymt... Faktiska uppgifter om personer förvrids



omedvetet eller i ond avsikt... Släktingar och grannar är snara

att tro det värsta och föregivna handlingsmotiv ifrågasätts all

tid ... Framgångsrika individer erbjuder populära mål för kritik,

avundsjuka och illvilligt skvaller.7

Det är möjligt att den rivalitet mellan byborna som tar sig

sådana uttryck har sin grund i byns ekonomiska byggnad. Den

traditionella byns ekonomi erbjuder en bild av statiskhet och

oföränderlighet. Detta gör i sin tur att byns totala resurser be

traktas som konstanta. Från en sådan utgångspunkt kommer

individuella ambitioner att förbättra den ekonomiska situatio

nen att framstå som försök att upphäva balansen och därigenom

minska de övrigas andel. I åtskilliga samhällen företar man

medvetet åtgärder för att bibehålla den önskvärda och rättvisa

fördelningen. Bland bönderna i Tigreprovinsen i norra Etiopien

sker t. ex. en omfördelning av byns jordinnehav mellan inne

vånarna med några års mellanrum.

Rivaliteten mellan individer och grupper kan för bistånds

verksamhetens del ofta medföra att om en grupp visar intresse

och samarbetsvilja dess traditionella rival i motsvarande mån

försöker motverka arbetet.

Men bylivet karakteriseras inte enbart av rivalitet och mot

sättningar. Mot splittringstendenserna står den trygghet som

familjen, släkten och bygemenskapen ger sina medlemmar.

I Indien ger ofta kasttillhörigheten och bindningarna mellan

medlemmar aven högre kast och deras klienter i en lägre,

liknande ramar för ömsesidigt stöd. Man får inte heller glömma

att förtal och kontroll också har en positiv sida. De påminner

ständigt: förhäv dig inte, gå inte utöver dina möjligheter, för

kasta inte den lilla världens trygghet mot den stora världens

visserligen kanske större möjligheter men också okända faror.

Ur biståndsarbetarens synvinkel verkar flera av de grundläg-
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gande dragen i bysamhället hindersamma och besvärliga. Men

man får inte glömma att det ligger en mycket lång erfarenhet

och anpassning bakom dessa. De skulle inte ha bibehållits om

de inte under århundraden visat sig ha förtjänster. De kommer

inte heller att överges förrän bybon är absolut övertygad om

värdet av det nya som han uppmanas att acceptera.

Den traditionella byn och den »lilla» världen med dess be

gränsade horisonter reser den första stora muren för det prak

tiska biståndsarbetet i fält. Innanför den och vid sidan av den

reser sig andra hinder.

Val och beslut

Planerad förändring innebär att den grupp som utsätts för på

verkan fattar beslut om hur den skall ställa sig till nyheten.

Ett sådant beslut eller val fordrar att gruppen på något sätt

givits information om den planerade åtgärden och att något

motiv för denna antingen redan finns eller har kunnat skapas

genom undervisning eller annan form av demonstration.

Många biståndsarbetare har fått uppleva att deras insatser

blivit utan framgång, trots att förmedlingen aven nyhet tycks

ha fungerat väl och trots att mottagarna uppenbarligen har

uppfattat både nyhetens mening och värde. Inte sällan ligger

orsaken till ett sådant misslyckande på det lokalpolitiska planet

och i uppfattningen om hur och av vem beslut bör fattas 

kort sagt i uppfattningen om auktoriteten och dess roll i sam

hället.

Jag har redan antytt att en av de viktigaste skillnaderna

mellan det industrialiserade samhället och det traditionella ut-



görs av graden av specialisering, och jag skall längre fram

vidare utveckla synpunkten. Här skall jag bara beröra en aspekt

som har intresse för en diskussion om auktoritetens karaktär

inom den traditionella byn. Det tekniskt utvecklade samhället

fordrar en mängd tekniska experter. Den enskilde medborgaren

kan inte sätta sig in i alla frågor. I åtskilliga beslut som har

avgörande betydelse för honom själv och hans grupp måste han

lita till vad »sakkunskapen» säger. Vetenskapsmannen, läkaren,

ingenjören, advokaten och ombudsmannen och alla de andra

specialisterna får auktoritet på grund av sin speciella kunskap

och skicklighet.

I det traditionella och rätt ospecialiserade samhället kan en

teknisk expert inte räkna med samma inställning. Först då han

visat sig kunna upprätta en god kontakt med sin arbetsmiljö

och funnit anknytningspunkter i denna för sina syften - först

då han accepteras och respekteras som människa kommer han

att kunna effektivt utnyttja sin speciella utbildning och fär

dighet.

En annan skillnad ligger på det administrativt politiska pla

net. Hos oss är det officiella administrativa systemet operson·

ligt i den meningen att en individ i ledande ställning har sin

auktoritet - sin rätt att besluta för andra och genomdriva be·

slutet - genom sin ställning och inte genom sin person. I tradi

tionella samhällen finner man inte sällan det omvända förhål

landet. En man i auktoritetsställning har nått denna genom

personliga egenskaper och sin förmåga att skaffa sig och be

hålla ett stödjande följe. Och han behåller sitt inflytande så

länge han kan demonstrera sin personliga makt och kontrollera

sina anhängare. Om han inte demonstrerar sin makt som indi

vid kan inte längre hans position ge honom auktoritet.

Jag har här drivit förenklingen mycket långt. De två ten-
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denser som skisserats finns inom alla politiska och administra

tiva system. Inte desto mindre tror jag att iakttagelsen är vik

tig. I det traditionella centraletiopiska samhället är det uppen

barligen så att auktoritet i hög grad bygger på en individs

personliga egenskaper. En av konsekvenserna av detta förhål

lande är att ingen order åtlyds om det inte finns personlig makt

bakom den. En annan konsekvens, likaså grovt förenklad, är

att den man som inte demonstrerar sin makt inte heller kan

behålla sin ställning som ledare.

Detta intima samband mellan en ledares ställning och kon

tinuerliga maktdemonstration leder till en begriplig motvilja

mot att dela med sig av makt och auktoritet. Därigenom under

minerar man sin egen ställning. Den utbredda ambitionen att

uppnå någon form av maktställning och därmed bli lika »fin»

som feodalherrarna leder också till att det betraktas som ett

tecken på svaghet om man delar med sig av makt eller visar

sig »kamratlig» mot underordnade. Ordspråket säger klart:

»Behandla en gabar (bonde) som din like och han skall regera

dig.» Det är inte en tillfällighet att både kejsaren och general

guvernörer i provinserna sköter mängder av detaljer som andra

mycket väl skulle kunna ta hand om.

Avsaknaden av initiativ och företagsamhet som man så ofta

märker inom ämbetsverken i många utvecklingsländer, särskilt

under toppnivån, hänger troligen samman med detta att inte

dela med sig av auktoritet. Den som är initiativrik har små

möjligheter att förverkliga sina ideer om han inte innehar en

betydande ställning och tröttnar därför så småningom. Han

betraktas kanske också som en möjlig rival om maktställ

ningarna och hindras även av den anledningen.

Strävan att nå maktpositioner skapar jämte den inbördes

rivaliteten drag som kan bli svåra hinder för den företagsamhet
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och improvisationsförmåga som det tekniska utvecklingsarbetet

kräver. Den överordnade kontrollerar sina underordnade, den

likställde sina kolleger. Den underordnade döljer sina avsikter

och skyddar sig genom att strikt och i minsta detalj följa en

formalistisk ordning som kräver tillstånd och överordnades be

slut för varje avgörande. Och eftersom de överordnade är ange

lägna att skydda sina åtgärder gentemot rivaliserande kollegers

kritik söker också de försäkringar från högre ort. Detta skapar

en överbelastning av den absoluta toppen inom samhällspyra

miden och bristande effektivitet hos dem som skall sköta om

förverkligandet av reformer och andra program.

Förutom karaktären hos politisk och administrativ auktoritet

inom arbetsmiljön - både på riks- och lokalplanet - måste

biståndsarbetaren innan han inleder sitt arbete känna till vil

ken auktoritet som är den viktiga för att ett önskvärt beslut

skall fattas och förverkligas inom en grupp.

Innan ett jordbruksförbättringsprogram kan startas behövs

det tillstånd från centrala myndigheter och deras representan

ter på platsen för verksamheten. Men det är inte säkert att

dessa har något inflytande när det gäller att omsätta de god

kända planerna i praktiken. S. c. Dube illustrerar vikten av

denna anmärkning i en redogörelse för ett community-develop

ment-program i Indien. I den by som valts för programmet

fanns det folkvalda förtroendemän. Biståndsarbetarna som ut

gick från att dessa män hade befolkningens fulla förtroende

valde dem som sina kontaktmän. Vad man därvid inte insåg

var att dessa män huvudsakligen betraktades som ledare i byns

kontakter med yttervärlden. »Byn sökte ledning av dem i sina

allmänna kontakter med staden och myndigheterna. Deras bi

stånd söktes också i juridiska frågor och då det gällde att på

verka myndigheter liksom i andra problem som kunde upp-



komma mellan byn och världen utanför. De uppfattades där·

emot inte med nödvändighet som ledare inom sådana verk·

samheter som jordbruksarbetare. Inte heller gällde deras auk·

toritet över förhållanden som rörde individen eller hans
familj.8

En biståndsarbetare som kommer från en starkt specialise·

rad miljö har ofta den uppfattningen att beslut i skilda frå·

gor kan ske oberoende av varandra. Det står inte omedelbart

klart för honom att ett behov av ny dragoxe och beslutet att

köpa en sådan kan påverka ett beslut om att ta ett sjukt

barn till sjukhus. Han är också genom sin erfarenhet inställd

på att beslut fattas individuellt och på grundval av ett för·

nuftigt resonemang som i sin rur bygger på kunskaper om det

beslutet gäller.

Båda dessa former av färdiga inställningar innebär emellertid

avsevärda risker för felbedömningar. Det är värt än en gång

upprepa att tekniska redskap i ett traditionellt samhälle som

regel har ett mycket vidsträcktare användningsområde än mot·

svarande redskap i det industrialiserade samhället. Beslut om

en förändring kan därför inte ske enbart utifrån det behov

som för biståndsarbetaren ter sig viktigt. Det är också värt

att upprepa att individen i det traditionella samhället i oerhört

mycket högre grad än hos oss är beroende av de gemen·

skaper han lever i när det gäller att fatta beslut. Förenklat

kan man säga att individen först och främst är en del av

en grupp - storfamilj eller annan form av släktgrupp - och

först i andra hand individ. Med en sådan ordning är det givet

att ett underordnande under denna släktgrupp går före fyllan.

det av ett individuellt behov. Begränsningen av resurserna

hos en sådan grupp, behovet av obrottslig solidaritet mellan

dess medlemmar för att den skall kunna bestå och det för·



hållandet att ett beslut i regel fattas av de äldsta inom grup

pen samverkar ofta till att förhindra att nyheter accepteras.

I ett samhälle med starkt begränsade resurser måste en före

slagen förändring vägas mot övriga behov. I detta samman

hang reses flera hinder för tekniska förbättringar. Förbättringar

inom ett område kan kanske medföra försämringar inom ett

annat som biståndsmottagaren värderar högre. De tekniska bris

ter som experten anser vara allvarliga uppfattas kanske inte av

bybon på samma sätt. För denne ter sig andra behov mera

trängande. Experten åter bedömer dessa behov som oväsentliga

eller direkt förkastliga. För honom framstår t. ex. inköp aven

radio som mindre viktigt än en förbättrad eldstad, medan för

bybon radion är mera efterlängtad kanske därför att den visar

att han följer med sin tid.

Låt mig illustrera dessa typer av problem med några exem

pel.

Som ett led i modernisering av kustfisket i Peru hade den

peruanska fiskeristyrelsen utarbetat ett program för att instal

lera motorer i fiskebåtar, förbättra fångstredskapen och bygga

upp ett kreditinstitut som med låga räntor kunde ge fiskarna

möjlighet att klara av erforderliga investeringar. En ung lo

vande fiskare i en by på Perus norra kust erbjöds sådan hjälp,

men till expertgruppens förvåning verkade han inte särskilt

entusiastisk och bad att få fundera på erbjudandet. Dagen

därpå avböjde han förslaget. När han tillfrågades om orsaken

svarade han att om han skulle tjäna mera pengar genom de

föreslagna tekniska förbättringarna så skulle det bara innebära

att han skulle få flera släktingar på halsen och att hans försörj

ningsplikt skulle öka. Det skulle vara mycket tveksamt om han

verkligen skulle få det bättre.9 I detta fall liksom i många andra

restes hindret för en förbättrad teknik och höjt ekonomiskt
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utbyte aven oförändrad social situation där individen fortfa

rande var underordnad storfamiljens och släktens kollektiv.

Ett traditionellt system kan inte bara som i detta fall för

hindra en ökning av produktion och lönsamhet. Det kan också

motverka användning av de resurser som redan finns. Ofta

upplever biståndsarbetare detta på hälsovårdens område. En

sjuk kan vara villig att söka modern medicinsk vård men

hindras effektivt av traditionella värderingar inom kollektivet

och av kravet på lydnad och respekt för gruppens åsikter.

I Etiopien har jag inte sällan iakttagit en skillnad i inställ

ning till medicinsk behandling av barn mellan föräldrarna in

bördes. Modern kunde visa starkt intresse för att ta barnet

till en klinik medan fadern vägrade. Skillnaderna i inställning

kan, tror jag, till en del föras tillbaka på de bådas olika besluts

områden. Hustruns bestämmanderätt är begränsad till hushållet

och den tidiga uppfostran av barnen, medan mannen i sina

beslut har att ta hänsyn till familjens hela situation. En relativt

sett dyrbar behandling måste vägas mot resurserna och behoven

i stort. Om kostnaden hotar att försvaga den ömtåliga balansen

i ett så gott som penninglöst hushåll påverkar detta helt natur

ligt hans beslut, oavsett om han inser nödvändigheten av be

handling och värdet av modern medicin. A andra sidan har man

kunnat konstatera på flera håll i världen att en mindre avgift

för sjukvård i klinikform kan öka utnyttjandet av klinikens

tjänster. Från en försöksverksamhet med hälsokliniker i Indien

rapporterar McKim Marriott att man så länge man erbjöd fri

behandling och låga medicinpriser mötte en stark utpräglad

skepsis från befolkningen inom området. De ringa kostnaderna

för hälsoklinikens tjänster tolkades av byborna som tecken på

i bokstavlig mening »billig» och okvalificerad vård.lo

Ett annat exempel som illustrerar hur bybon kan dela bi-
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ståndsgivarens uppfattning om brister i en viss situation men

ändå göra motstånd mot en förändring därför att denna ur

andra synpunkter har ofördelaktiga konsekvenser lämnar Foster

från Afganistan.

Det är en allmän erfarenhet att kastrering är av stor bety

delse när det gäller uppfödning av djur för köttproduktion,

för förbättring av dragare och för en intensifierad kontroll av

aveln. Likväl mötte iden att kastrera ungdjur ett mycket starkt

motstånd i Helmanddalen i Afganistan. Vid ett besök som

Foster gjorde 1957 fick han möjlighet att undersöka bakgrun

den till dalbornas negativa inställning. Skälet för motståndet

var ur deras synpunkt helt logisk. De använder oxar som dra

gare av enkla träplogar. Draganordningen är ett ok av trä som

läggs framför den stora fettpuckeln som bildas över manken

på en utvuxen tjur. Om tjuren i stället kastreras ung - och

detta är förutsättningen för att man skall uppnå de önskvärda

effekterna av ingreppet - utvecklas inte fettpuckeln och dju

ret är värdelöst som dragare.

Ett ytterligare exempel som belyser vart okunnigheten om

de samlade förutsättningarna för en förändring kan leda läm

nar Anette Rosentiel från det dåvarande Nordrhodesia. Hirs är

svår att odla i Rhodesia. Den angrips lätt av gräshoppor

och är känslig för väderleksförändringar. Cassava är myc

ket lättare att odla och ger dessutom större förtjänst. Hirs är

emellertid viktig för öltillverkning, och ölet spelar en mycket

stor roll i det sociala och religiösa livet. Och även om hirsen

är otillfredsställande som »cashcrop» har den en viktig plats

i kosten, eftersom den är rik på fett. I jämförelse med hirs

är cassava fattigt på fett. En övergång från hirs till cassava som

huvudgröda, vilket genomdrevs av myndigheterna, kom därför

att medföra en försämring av näringstillståndet. En om möjligt
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svårare konsekvens bestod i ett ökat alkoholmissbruk. I brist

på hirsöl började man tillverka en blandning kallad skokian

av denaturerad sprit, karbid, melass, socker och andra ingre

dienser. 11

Kommtmikatio1Z och tolkning

Redan när det är fråga om enbart tekniskt förmedlade med

delanden vet vi att missförstånd lätt kan uppstå. En telefon

apparat kan inte korrekt återge alla ljud. En radiosändning kan

göras ohörbar eller otydlig för lyssnarna genom brus och stör

ningar. Vi är också i vår egen miljö medvetna om andra former

av hinder för en direkt kommunikation. Dialekt eller intresse

skillnader kan sålunda få en talares ord att uppfattas på ett

helt annat sätt än som avsetts.

Sådana problem, fastän i ännu mera utpräglad form, möter

den som vill förmedla sitt budskap över kulturella och sociala

gränser. Den tradition, de intressen och den världsuppfattning

som mottagarsidans kultur är uppbyggd av bildar ett filter som

direkt förhindrar somlig kommunikation, ger en annan en

icke avsedd mening och låter en tredje passera opåverkad.

De allvarligaste bristerna är ofta svåra att upptäcka. Då

menar jag inte dem som består i att budskapet inte alls upp

fattas. Varje biståndsarbetare i fält torde kunna avgöra om han

alls nått fram med sitt meddelande. De verkliga problemen

uppstår när budskapet visserligen når fram men uppfattas på

ett annat sätt än som varit meningen. Anledningen till att

kommunikationen vantolkas är naturligtvis skillnader i erfa

renhet.

Några iakttagelser från en fältvistelse i södra Etiopien kan

här tjäna som ytterligare illustration.

I den etiopiska regeringens pågående kampanj att förbättra



skolväsendet har man funnit en givande formel för samarbete

mellan undervisningsministeriet och lokalbefolkningen. Sam

arbetet innebär att ministeriet ställer lärare kostnadsfritt till

förfogande om man från lokalt håll bygger skolhus. Tack vare

detta program har under de senaste åren hundratals byskolor

skapats. I det speciella fall som jag här avser kom emellertid

de lokala myndigheternas ingripande vid själva skolbygget att

leda till ett olyckligt resultat. Det samhälle i vilket skolbygget

planerades står fortfarande på vad jag tidigare har kallat stam

nivå och består aven klan - en större lokal grupp vars med

lemmar anser sig härstamma från en gemensam mytisk an

fader. Denna speciella klan är i sin tur indelad i mindre släkt

grupper eller ätter, mellan vilka en stark rivalitet råder. Då

de lokala myndigheterna skulle besluta om vem som skulle

bidra med mark till skolbygget kunde man komma fram till

ett avgörande enbart genom att bestämma att den nödvändiga

marken skulle tas från medlemmar av den minsta ätten. Under

starka protester från den sålunda drabbade gruppen skedde

detta. Skolbygget kom därmed att förstärka en traditionell riva

litet i stället för viljan till samarbete. Vid tiden för mitt besök

hade detta lett till en utbredd motvilja mot hela skolprojektet,

och jag kunde inte värja mig för misstanken att denna ovilja bi

dragit till den kraftiga minskning av elevantalet som hade skett

efter en lovande start.

Under förberedelserna för ett näringsforsknings- och hälso

vårdsarbete på denna plats möttes rekognosceringslaget aven

mycket stark misstänksamhet och rädsla. Rädslan visade sig

framförallt bero på att lägret aven slump hade kommit att läg

gas på mark tillhörande medlemmar av minoritetsgruppen och

denna fruktade att också vi skulle bygga hus och avkräva dem

jord för ett nytt bygge. Sedan orsakerna till befolkningens oro
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uppdagats kunde vi genom samtal med enskilda och genom

sammankallade möten på marknadsplatsen undanröja dessa

farhågor.

Skillnader i uppfattningen av olika yrken och hur dessa

skall utövas skapar inte sällan problem. I vårt samhälle har

en läkare ett allmänt erkänt sätt att arbeta. Patienten känner

till läkarens arbetssätt i stora drag och förväntar sig ett visst

beteende från denne. Patientens förhandsinställning till läkaren

bygger på kunskap och läkarens avsikter och bidrar att under

lätta kontakten och skapa förutsättningar för ett så bra resultat

av behandlingen som möjligt.

En sådan samstämmig förhandsinställning kan en läkare

emellertid inte vänta sig att finna i ett annat samhälle som

saknar erfarenhet av den västerländske doktorn och hans roll.

Anthony Barker ger en utmärkt bild av sådana problem i en

redogörelse över sina erfarenheter av praktisk medicin bland

Sydafrikas zuluer.

»Verkliga svårigheter orsakas av patientens uppfattning om

hur man bör uppträda vid besök hos doktorn. I Europa betrak

tas det som patientens plikt att förse läkaren med upplysningar

om sjukdomssymtom, intensitet och varaktighet hos dessa, upp

gifter om tidigare lidanden av samma slag och övriga fakta

som doktorn kan behöva som ledning för undersökningen och

för att kunna ställa diagnos. Bland afrikanska patienter (zulu)

betraktas en sådan medelsamhet som tecken på svaghet. Dels

lämnar man ut alltför mycket av sig själv, dels ger man inte

doktorn något tillfälle att visa den yrkesskicklighet som man

betalar för. De uppgifter om sin sjukdom som man lämnar

grundar sig mera på en känsla för det som gör intryck och

på en traditionell uppfattning om vad man bör säga än på de

verkliga förhållandena enligt anglosaxisk mening.»12



På många håll har vissa medicinska behandlingsformer ska
pat ett sådant intryck att modern hälsovård kommit att mer
eller mindre identifieras med dessa. Får man inte en kraftig

injektion vid besök på kliniken vänder man besviken åter och
misströstar allvarligt om sitt tillfrisknande. Smarta figurer med
ytlig medicinsk träning gör över hela Afrika goda förtjänster

med undernålen - injektionssprutan - och skapar samtidigt
genom bristande hygienisk standard och feldosering av anti
biotika nya allvarliga hälsoproblem.

Även i de fall då biståndsgivare och biståndstagare kunnat

uppnå enighet om en form av förändring skapas ofta hinder
genom parternas olika uppfattning om målsättningen för bi
ståndet. Också här kan ett exempel hämtat från hälsovårdens
område få tjäna som illustration. Det ingår i en läkares »etik»
att inte bara vilja bota ett akut sjukdomstillstånd utan också
sedan hälsan återvunnits bibehålla denna och förhindra ny
sjukdom. Med denna målsättning är det för många läkare

mycket deprimerande att ständigt uppleva att patienterna ute
i byarna uteblir efter det att en första inledande behandling är
avslutad. Det går inte att ge en enkel förklaring till ett sådant
beteende från patienternas sida. Bristen på kunskap om förut
sättningarna för en bevarad hälsa spelar in och gör att man
inte ser konsekvenserna aven i läkarens mening avbruten

behandling. Denna kunskapsskillnad leder också till att mål
sättningen eller förväntningarna blir olika. Läkarens målsätt
ning fordrar ett arbete på lång sikt. Patienten å sin sida är
nöjd då hans elementära och påtagliga behov av sjukdomsbot
är fyllt och han är inte beredd att satsa ytterligare tid eller
medel därför att läkaren talar om för honom att detta är
viktigt.
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Krisens pedagogik

Gemensamt för alla de exempel som givits är att de handlar

om kriser i biståndsarbetet. Detta intresse för »krisexempel»

kan leda till ett par missförstånd som jag är angelägen att

undanröja. När biståndsarbetaren i fält stöter på hinder av de

slag som exemplen berättar om eller när han ser att arbetet

inte ger önskat resultat ligger det nära till hands att bedöma

insatsen som ett misslyckande. Detta är en ytlig bedömning.

U-landsarbete befinner sig fortfarande på pionjärstadiet. Många

svårigheter saknar även en vältränad biståndsarbetare erfaren

heter av. Kriser måste därför med nödvändighet komma. Lik

som en sjukdom ger läkaren anledning och tillfälle att studera

organismen och dess sätt att arbeta ger krisen möjligheter

att förstå svårigheternas natur. Genom den blottlägges kanske

samhällets struktur och dess värderingar på ett mycket tyd

ligare sätt än annars. Så betraktad erbjuder krisen i själva

verket ett tillfälle att förbättra kunskaperna och därmed också

en möjlighet att formulera om planerna på ett mera realis

tiskt sätt. Ett verkligt misslyckande vittnar krissituationen om

först då den får biståndsarbetaren att ge upp.

Ett annat missförstånd uppstår lätt då kriser används som

illustrationsmaterial vid upplysningen av hemmaopinion eller

vid träningen av blivande biståndsarbetare. En sådan metod

uppfattas gärna som utslag aven negativ och pessimistisk in

ställning av de många som har engagerat sig starkt för de

ideal som u-landsarbetet representerar. En sådan tolkning är

givetvis också oriktig. Anledning till pessimism finns det först

då vi för våra förhoppningars och känslors skull vägrar att ta

hänsyn till de erfarenheter som gjorts.



v . Fältarbetets strategi

Det säger sig självt att det i en sådan komplicerad verksamhet

som biståndsarbete i fält ställer sig lättare att peka på hinder

för arbetet än att direkt anvisa vägar för det. Biståndsarbetaren

får fördenskull inte försumma att söka efter de dörrar för på

verkan som finns.

Utgångspunkten bör vara en identifiering av biståndsproble

met i dess helhet. Härvid spelar det rätt liten roll vilken inrikt

ning som ett fältarbetsprogram har. Hälsovård, barnavård, com

munity development, byskolearbete, jordbruksrådgivning, kost

förbättring - för alla dessa uppgifter behövs en grundlig

kunskap om hur människan har organiserat sitt liv på den plats

arbetet gäller, vilken karta över tillvaron hon följer och hur

hon traditionellt försöker lösa de problem som biståndsarbeta

ren vill hjälpa henne med. Låt mig illustrera detta krav på en

identifiering av biståndsproblemet i dess helhet med erfaren

heter hämtade från näringsforskningens område.

Näringsproblemen har överallt där de undersökts visat sig

vara mycket sammansatta. Det är länge sedan näringsexper

ten kom underfund med att föda inte bara är mat och att

kosten inte enbart bestäms av produktion och ekonomiska re

surser.

Bland baganda i Uganda är bristsjukdomen kwashiorkor van

lig bland små barn. Den beror på underskott av protein i



födan och yttrar sig i ödem, missfärgning av håret eller hår

avfall, kräkningar och diarre och en tilltagande apati hos det

sjuka barnet. Problemen börjar i regel då amningen upphör

och barnet övergår till en ny kost. Huvudprodukterna i denna

utgörs av proteinfattiga livsmedel, sötpotatis och matoke - en

sorts banan. KostomstälIningen kommer dessutom ofta myc

ket abrupt. Om en ammande kvinna upptäcker att hon är

havande gäller det för henne att genast sluta amma. Baganda

anser nämligen att det unga fostret annars av svartsjuka mot

det diande barnet kommer att skada detta. Inte sällan leder

denna tro till att barnet skiljs från modern och tas om hand

av någon kvinnlig släkting eller av någon av mannens andra

hustrur om han har flera. Aven om modern inte är gravid

händer det mycket ofta att barnet skiljs från henne när det

uppnått tvåårsåldern och ges till någon kvinlig anförvant som

saknar barn. Dr Dean som är chef för Infantile Malnutrition

Dnit i Kampala, och vars redogörelse jag här refererat, sam

manfattar: »1 den lokala kulturen anses det väsentligt att mo

dern ägnar sig åt det barn hon väntar eller nyss har fått, på be

kostnad av de äldre barnen ... Ett barn som avvisas av modern

försöker att återvinna hennes gunst eller att åtminstone få

henne att ta någon notis om honom eller henne. Ett av de

enklaste sätten att ådra sig uppmärksamhet är att vägra att

äta, och denna metod tillgripes ofta. Det verkar som om

många barn blir undernärda helt enkelt därför att det vid mål

tiderna inte finns någon som hjälper dem.
Förändringen i moderns inställning tar sig också andra ut

tryck. Fram till den tidpunkt då amningen upphör lever barnet

i en intim fysik kontakt med modern... När denna kontakt

upphör, när barnet inte längre får sova hos modern och fram

för allt när det inser att hennes inställning har förändrats, för-
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ändras hela barnets värld. Och detta sker vid en ålder när det

börjar att upptäcka världen omkring sig och i högre grad än

vid någon annan tid är i behov aven trygg och säker 'hamn'

att återvända tilUS

För att kunna besluta sig för en god strategi för bistånds

insatsen i fält gäller det emellertid inte enbart att identifiera

problemet eller problemen. Man måste också göra klart för

sig vad man själv upplever som problem och vad biståndstaga

ren anser vara sådana. I möjligaste mån bör man börja arbetet

där de två uppfattningarna stämmer överens. Skulle en sådan

gemensam nämnare saknas måste biståndsarbetaren allvarligt

överväga att först försöka lösa sådant som människorna i det

traditionella samhället upplever som problem, även om han

inte själv kan dela deras uppfattning utan anser att de problem

han själv funnit bör få prioritet i arbete. Det finns två anled

ningar till en sådan rekommendation. För det första är det oer

hört svårt, som jag tidigare framhållit, att genast göra sin egen

erfarenhet giltig för innevånarna i bysamhället. För det andra

kommer dessa med stor sannolikhet att lyssna mycket villigare

till förslag från biståndsarbetaren när de har upptäckt och fått

påtagliga bevis för att hans arbete ger resultat - och dessutom

resultat som de eftertraktat.

Det gäller alltså för biståndsarbetaren att »få in foten» och

därmed skaffa sig en grund för kommande insatser. Härvidlag

är det naturligtvis stora skillnader mellan olika slag av verk

samheter. God hälsa värderas högt överallt i världen och hälso

vårdsarbetare har därför mycket stora möjligheter att snabbt

upprätta en god kontakt. Problemen för de hälsovårdande pro

grammen kommer i regel först då man sätter målet vid att

inte bara bota akuta fall utan även förebygga sjukdom. Här·

till krävs en kunskap om förhållandet mellan hygien, föda och
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hälsa som man inte kan förutsätta finns i ett traditionellt sam

hälle och som ofta kräver lång tid att skapa.

Kontaktproblem

Sedan identifiering av biståndsproblemet skett och man beslutat

sig för på vilket sätt arbetet bör inledas gäller det att försäkra

sig om medverkan från hela samhället eller så stor del av det

som möjligt. Jag förutsätter härvid att hela den officiella proce

duren med tillstånd och acceptabla introduktionshandlingar har

klarats av redan före utfärden i fält.

För att försäkra sig om så bred medverkan som möjligt

krävs en viss känslighet och taktfullhet av biståndsarbetaren.

Han bör skapa och upprätthålla så likformiga kontakter som

möjligt med olika intressegrupper och deras ledare. Han måste

stå väl med officiella ämbetsmän men också med de ledande

på det lokala, inofficiella planet. En överdriven associering

med den ena av dessa två maktstrukturer leder förr eller senare

till misstänksamhet som kan försvåra arbetet. Om det existerar

rivaliserande grupper i samhället, antingen de är följen kring

lokala ledare eller består av mera konstanta traditionella grup

peringar - yrkes-, släkt-, lokal- eller kastgrupper - är det

viktigt att inte skapa så intima förbindelser med en av de

rivaliserande parterna att man automatiskt får den andra till

fiende. När det gäller dessa olika hänsyn i upprättande av

kontakterna med det traditionella samhället finns det ingen

genväg förbi kunskapen om dess organisation och ett taktfullt

utnyttjande av denna kunskap.

De hänsyn och den försiktighet som här förordats får natur

ligtvis inte hindra att biståndsarbetaren skaffar sig person

liga vänner. Är förbindelserna valda med omsorg och vänskapen
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uppbyggd på ett rejält och förtroendeingivande sätt kommer

dessa personer att utgöra de kanske bästa kanalerna för bi

ståndsarbetarens påverkan. Vänskapen skapar identifiering av

främlingen med hans vän och hans upplysningar verkar inte

så egendomliga och märkliga längre när de stöds och sprids

av hans personliga vänner.

Prestige och pengar

För att skapa arbetsresultat som blir bestående, dvs. som kan

tänkas fortsätta av sig själva, måste arbetsprogrammet utformas

realistiskt. Det betyder bland annat att stor hänsyn måste tas

till ekonomiska motiv och prestigebehov. Det är lätt att säga

att »Lyckan bor inte i oxar eller får» och »Lyckan kan inte

köpas för pengar», och det är sant att prestigehänsyn inte alltid

är behagliga. Men biståndsarbetaren får inte vara mera idealis

tisk än erfarenheterna tillåter honom och kan inte heller för

vänta att det traditionella samhället i princip skall vara annor

lunda än hans eget på dessa punkter.

Att få till stånd en grönsaksodling är ytterligt angeläget

inom många områden där vitaminbrist skapar hälsoproblem.

Det visar sig emellertid att trädgårdsprogram ofta självdör när

rådgivning, utdelning av frön och annan hjälp slutar. »Vitamin

motivet» är inte tillräckligt påtagligt för att ensamt ge grön

saksodlingar fortsatt liv. Om odlaren däremot bor i närheten

aven stad eller samhälle där han kan finna avsättning för

sina produkter och arbetet därmed blir ekonomiskt lönande

förbättras chanserna avsevärt för en fortsatt odling vars pro

dukter han så småningom lär sig att utnyttja i det egna hus

hållet.H
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Att prestigehänsyn är oerhört viktiga i spridningen av ny

heter innebär ingen överraskning. Vi behöver ju bara tänka

på situationen i vårt eget land och vilka motiv som ligger

bakom ofta kostbara investeringar i bilar, tv-apparater och klä

der. Men jag tror samtidigt att det är alltför lättvindigt att

betrakta prestigehänsynen enbart som exempel på mänsklig

svaghet - man må kalla det avundsjuka eller strebermentalitet.

Det är ett legitimt behov att få ge vissa materiella uttryck för

sin sociala position. Härvidlag är det en fundamental skillnad

mellan traditionella och industrialiserade samhällen. I de förra

spelar de kollektiva gemenskaperna som tidigare sagts en myc

ket stor roll. Denna karaktär och resursernas begränsning gör

att individuella .prestigesymboler inte är iögonenfallande utom

när det gäller ledargestalter.

I ett samhälle som håller på att förändras sker på alla håll

en individualisering. Detta medför helt naturligt ökade behov

för varje enskild att markera sin ställning. Kläder, cyklar, bilar

och mycket annat som den nya tiden för med sig accepteras

snabbt därför att de erbjuder nya möjligheter att uttrycka

prestige. Ett bostadsförbättringsprogram som inte tar hänsyn

till sådana prestigeladdade element som verandor, fyrkantiga

rum och det omtalade plåttaket torde allvarligt begränsa sina

möjligheter att i mera väsentliga avseenden förbättra bostads

former i områden som t. ex. Östafrika.

Hälsovårdare kan beklaga sig över det på många håll över

väldigande intresset att bygga kostbara sjukhus i stället för

mindre och mera ändamålsenliga kliniker. Men ofta är det

sjukhusets prestigevärde som gör att någon form av klinik

vård alls skapas i en fattig provins.

Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Vad jag har velat mar

kera är att man måste räkna med prestigemotiv som en viktig
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faktor i biståndsarbetet och i varje särskilt fall göra så förnuf

tigt bruk av den som möjligt.

Den inbördes strävan att demonstrera en hög utvecklings

takt som man så tydligt kan se på det nationella planet mellan

u-länderna i Afrika och Asien illustrerar ett annat element

av stor betydelse - tävlingsmotivet. Detta är i regel nära för

bundet med både prestige- och självhävdelsemotivet. I åtskil

liga etiopiska handelsbyar på landsbygden tycks elektrifiering

ske i en formlig tävlan mellan de olika samhäIlena. När en

by skaffat sig en motor och en generator samlas byråden i

grannbyarna och kan ofta snabbt skaffa fram de resurser som

behövs för att skaffa en liknande anläggning åt sin egen by.

Det är typiskt att elektrifieringen ofta går före vattenförsörj

ningen. I de mörka, fönsterlösa hyddorna känns behovet av

belysning mera tängande än behovet av fullgott vatten.

En viss försiktighet bör dock iakttas när man försöker be

fordra förändringen genom att stimulera konkurrens och täv

lingsfaktorer. Vi måste minnas att vi kommer från en sam

hällsform som i hög grad värderar individueIl självständighet

och konkurrenskraft. I traditionella samhällen är det betyd

ligt vanligare än hos oss att tävlingsmentaliteten nedvärderas

och betraktas som tecken på omogenhet, hänsynslöshet eller

andra låga egenskaper.

Nyhetsförmedlare

Det har betonats att en förnuftig och väl avvägd fördelning

av kontakten med de olika inflytelserika grupperna i bistånds

samhället är viktig. Detta gäller framförallt den inledande

kontakten. När u-landsarbetaren och det program han är tales-
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man för har blivit välkända och misstänksamheten i begynnel

sen har besegrats gäller det att genom en förnuftig koncentra

tion av kontakterna göra biståndsinsatsen så effektiv som möj

ligt. I första hand bör de individer eller grupper påverkas som

tidigare verkat som nyhetsförmedlare. Det har redan antytts

att i ett u-land de ekonomiska och sociala mellannivåerna av

befolkningen vanligen är mera mottagliga för förändring än

de högsta eller lägsta skikten. Denna situation kan man ofta

finna i det lilla samhället. Där finns individer - byskollärare,

sjukvårdare, handelsmän - som visserligen inte tillhör sam

hällets toppar men som är respekterade av både hög och låg

på grund av sina speciella kunskaper eller sin skicklighet. De

betraktas med förtroende uppifrån och nedifrån och har för

delen att inför båda grupperna vara auktoriteter inom sina

speciella områden. Om en nyhet accepteras av dem och erhåller

deras aktiva stöd har man uppnått en god utgångsposition.

Ett samhälle med sådana förmedlare har emellertid redan

tagit de första stegen på förändringens väg. I isolerade och i

alla avseenden traditionella samhällen måste man räkna med

större svårigheter att finna kanaler för påverkan som är accep

tabla för majoriteten av befolkningen. Här får man pröva andra

vägar. I åtskilliga fall är det bäst att biståndsarbetaren för

söker få de verkliga ledarna, formella och informella, på sin

sida. Accepteras nyheterna av dessa individer kan man hoppas

att de skall sippra ned genom samhällspyramiden. Det finns

dock risk för att en sådan nyhetspridning stimuleras på ett

tvångsartat sätt. Stödet från byhövdingen tar gärna formen av

en order till de underlydande, vilket är begripligt eftersom detta

är den av båda parter kända och accepterade kommunikations

formen. Likafullt är det ofta olyckligt, då de verkliga motiven

för förändringen härvid döljs och irritation i andra avseenden



från befolkningens sida mot överheten också kommer att på

verka biståndsarbetarens insats.

Det minsta fröet

Målet för en biståndsinsats mom ett traditionellt samhälle

måste alltid syfta till att en nyhet hålls vid liv och helst

växer vidare även sedan den direkta yttre påverkan försvunnit.

Denna målsättning fordrar en medvetenhet hos biståndsarbeta

ren om det »minsta frö» som i olika sammanhang fordras för

en sådan utveckling. Termen »minsta frö» (l"equipment mini

mum) hämtar jag från K. G. Izikowitz utredning om sociala

hinder för tekniskt bistånd.15 Denna del av fältarbetets strategi

utgör en konsekvens av att ingen samhällelig företeelse kan

betraktas som isolerad utan måste ses som en del av ett större

sammanhang. Detta betyder att, för att en förändring skall

uppnås på en punkt, samverkande förändringar måste ske i

en rad andra avseenden. När det gäller arbete ute i traditio

nella samhällen kan detta betyda att man försöker få flera

mindre förändringar att stödja varandra. En teknisk förbätt

ring av vattenförsörjningen i en by kan lämpligen åtföljas av

en viss hälsoundervisning om sambandet mellan hygien och

sjukdom. Kan man dessutom underlätta kvinnornas påfrestande

vattenhämtning och kanske övertyga orten finsmakare att ölet

blir bättre på rent vatten så torde det finnas goda utsikter

att skapa intresse för och omsorg om vattenkällan även när

främlingen lämnat byn.

När det gäller jordbruksförbättringsprogram är det inte sä

kert att man som första åtgärd bör rekommendera införandet

aven ny brukningsteknik och nya redskap. Den plöjning som

i Nord- och Östafrika och på många håll i Orienten åstad-
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kommes med det oxdragna träårdret är visserligen många gånger

otillräcklig. Men en järnplog är inte bara kostsam. Den kräver

en helt annan drag- och plöjningsteknik som det ofta tar lång

tid att lära in. Med relativt enkla medel kan man däremot

skapa förbättringar av lagringstekniken och på så sätt minska

spillet av den genom traditionella brukningsmetoder erhållna

skörden. Genom någon form av kooperativ hjälpkassa för dem

som har små inkomster kan man kanske förhindra att säden

måste säljas till underpris när jordskatter eller andra pålagor

skall gäldas. Säden kanske säljs till mindre lokalhandlare som

i sin tur säljer till större uppköpare, osv. Detta minskar givet

vis bybondens utbyte. Avtal med en distributör att föra större

partier från byn direkt till högprismarknaden i staden kan i

en sådan situation bidra till höjning av vinsten.

I begreppet »det minsta fröet» ligger också insikten om att

det är av vikt att det frö som sätts verkligen är det minsta.

Detta önskemål är betingat både av kravet på effektivitet och

hänsyn till det samhälle där arbetet utförs. Det tjänar ingenting

till att göra större ingrepp än som krävs. Dessutom löper bi

ståndsarbetaren ständigt risken att genom sin påverkan skada

värdefulla beståndsdelar. Framför allt kan i bybons tycke onö

diga eller stötande åtgärder uppfattas som bristande respekt

för väsentliga värden inom byn och försvåra genomförandet av

andra delar av programmet.

Låt mig illustrera denna innebörd av termen »det minsta

fröet» genom ett exempel från Uganda.

Hos en folkgrupp där är det vanligt att modern, då navel

strängen på hennes nyfödda barn faller av, tar aska ur elden

och strör på såret. Askan som lätt flyter ut över golvet är

ofta förorenad av smuts och jord, och stelkramp eller svåra

infektioner kan lätt bli följden aven sådan behandling. En
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distriktsläkare som observerat sedvänjan och önskade åstad

komma en förändring försökte att instruera blivande mödrar.

Därvid sade han inte att det är dumt eller onödigt eller me

ningslöst att de gjorde som tidigare generationer gjort. Han .

visste av erfarenhet att främlingens kritik även om den är

välment ofta sårar och skapar motstånd då de som är utsatta

för den saknar tillräcklig kunskap för att förstå den. Han sade

i stället: »Ta aska mitt i eldstaden.» Askan där är ren och ofar

lig och det var en uppmaning som mödrarna kunde förstå

och följa.
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VI . Biståndsarbetaren i fält

Mycket har redan sagts som kan belysa biståndsarbetarens

problem i fält. En del kan lämpligen upprepas. Han eller hon

tillhör ett speciellt samhälle och dess kulturtradition. Från tidiga

år har biståndsarbetarna ympats med värderingar och vanor

och sätt att bete sig. Därefter har de fått olika specialutbild

ningar. Detta har inte alltid ökat deras förmåga att se sin

omgivning och dess människor i stora sammanhang. De har

fått lära sig att maskiner överallt måste skötas på samma sätt.

De vet att sjukdomsbot överallt följer samma regler. De är

utbildade för verksamhet i det egna landet. Förmedling av

kunskap och ideer över språk och kulturgränser är en ny

erfarenhet för dem. De problem som de är utbildade att lösa

i sin hemmamiljö hör den egna världen till och kräver i all

mänhet inte någon inträngande och självständig analys. Den

fackutbildade vet vad hans yrke kräver av honom och behöver

inte ägna sig åt att identifiera problemen och deras plats i ett

socialt och kulturellt sammanhang.

Dessa drag som i hemmamiljön gör en person till en effektiv

specialist gör sig också gällande i biståndsarbetet, men får

där andra konsekvenser. Det är tyvärr alltför vanligt att möta

åsikten att ett bra biståndsprogram innebär att man kopierar

en institution eller verksamhet som fungerar väl i ens egen

miljö. En svensk kooperatör förbereder sig för sin utresa till

det exotiska verksamhetsfältet med att göra en noggrann mo-



dell aven svensk slakteriförening. Amerikanska bevattnings

experter konstruerar inom ett område där nomader nyligen

övergått till jordbruk sinnrika bevattningsanläggningar utifrån

erfarenheter från Kaliforniens fruktodlarområden.

Det kan visserligen vara tacksamt att ironisera över exempel

av dessa slag men man måste vara medveten om att det för

den specialutbildade »experten» ute i fält är oerhört svårt att

identifiera ett problem i hela dess räckvidd. Det är också be

gripligt att tekniska specialister i den ofta påfrestande och

otrygga verksamhet som fältarbete är griper till lösningar som

de är förtrogna med från sin egen erfarenhet. Ansvaret för

missgrepp bör på ett rättvist sätt delas mellan den enskilde

biståndsarbetaren och dem som svarar för projektplaneringen

och som försummat att samla tillräcklig bakgrundskunskap om

den nya miljön för att kunna ge förhandsinformation till

experten.

Specialiseringen i industri- och utbildningssamhället har

också andra vådor. Eftersom de olika specialisterna är tränade

inom ett relativt begränsat område är de ofta benägna att

tillmäta det egna fältet en alltför stor betydelse då de sänds

ut som biståndsarbetare. En sådan konsekvens av specialise

ringen kan innebära en stor fara. Den kan effektivt förhindra

att man finner den lösning som på lång sikt är den förnuf

tigaste.

Här fordras av de experter som tycker att deras fack har

blivit alltför litet uppmärksammat att inse nödvändigheten av

»prioriteter» och stödja ett förnuftigt beslut. På ett klart och

inte så litet elakt sätt har J. Kenneth Galbraith - en ameri

kansk ekonom - beskrivit denna sida av specialistproblemati

ken när det gäller näringsförbättringsprogram.

»Det karakteristiska draget inom industrin är vår tendens



att koncentrera oss på målet och att utgå ifrån att om målet

måste uppnås så kommer det att uppnås.... Med undantag av

USA och delar av Västeuropa så betraktar vi inte behovet av

en ökad livsmedelsproduktion på detta sätt när det gäller resten

av världen ... Vi tänker inte längre, vare sig då det gäller

länder med s. k. planhushållning eller med underutvecklade

ekonomiska system, att det finns ett förutsägbart förhållande

mellan det mål vi ställer upp och våra handlingar. Jag måste

bekänna, då jag under senare år tänkt på detta problem och

talat om det i Indien, Pakistan och Ryssland, att jag har undrat

om det inte ligger några intellektuella ovanor under detta

betraktelsesätt, om ett skäl inte är vår tendens att, där en

höjning av livsmedelsproduktionen uppenbarligen behövs, låta

medlen ersätta målen. Att säga: visst, vi skall sända några

bevattningsexperter och hjälpa till med erforderliga investe

ringar för bevattning, konstgödsel och näringsämnen. Vi skall

sända folk som begriper sig på växtsjukdomar och insektsbe
kämpning och växtförädlare och Gud hjälpe oss, hushållslära

rinnor och folk som sysslat med barnuppfostran och utbildning

och skolor och så vidare. Och så tror vi att miraklet skall

åstadkommas, att det måste åstadkommas. Om vi hjälper till
att skaffa medlen så kommer också resultatet. Vi tänker inte

i samma hårda strategiska banor som vi gör när det gäller

stålproduktion. Vi säjer inte att Pakistan eller Indien måste

höja sin brödsädesproduktion med 10 % eller anvisar hur ett

sådant resultat skall uppnås ... Jag misstänker att vi har råkat

in i en vana att förbise strategiska och kvantitativa behov på

grund av vår rikedom på specialister. Och därför att vi har

fått för oss att den lugnaste vägen att nalkas dessa problem är

att ha ett välbalanserat lag av specialister. Och om inte exper
ten på växtsjukdomar är där och inte insektsbekämparen eller



veterinären så kommer han att känna sig förbigången och

kräva att få deltaga. Tekniskt outvecklade agrikulturer utsätts

därigenom för en upprepad belastning aven mängd ideer och

förslag och ett resultat är att de inte kan tillgodogöra sig

någonting. Mitt förslag är här att vi omvärderar det sätt på

vilket vi nalkas produktionsproblemen inom jordbruket, att

om igen försöka besluta, som vi faktiskt gjorde under r800

talet, vad som är viktigt och brådskande och vad som enbart

är en del, en konsekvens av den intellektuella och vetenskap

liga specialiseringen i Västerlandet.

... I början av r880-talet existerade ett livsmedelsunder-

skott i östra Förenta staterna Om nu jordbruksministeriet i

England vid den tiden, som USA:s jordbruksministerium gör

nu, hade sänt en grupp för att studera problemen, så hade det

blivit en av dessa balanserade delegationer, som skulle ha före

slagit bättre grödor och insektsspray. Man skulle också ha gjort

upp planer för att starta lantbrukshögskolor, som på den tiden

saknades, och så vidare och så vidare. Utan tvivel skulle det

också ha funnits en transportexpert, och han skulle ha föreslagit

byggande av Erie kanal, den kanal som skapade förbindelse

mellan östkusten och de bördigaste slätterna i mellanvästern.

Jag misstänker att hans förslag hade gått förlorat tillsammans

med alla de andras. Och den enda åtgärd som gjorde slut på

livsmedelsunderskottet i östra USA skulle aldrig ha genom
förts.,,16

Anpassning

Jag har hittills medvetet koncentrerat mina synpunkter till den

annorlunda verklighet som biståndsarbetets miljö representerar.
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Endast indirekt har problemen för biståndsarbetaren person

ligen berörts. Det är emellertid alldeles klart att likaväl som

den nya miljön är värd intresse och studium så är biståndsarbe

taren och hans personliga anpassning till en främmande verk

lighet värd uppmärksamhet. Hans eller hennes speciella bak

grund, motiven för utresan till ett okänt arbetsfält, hennes

tolkning av upplevelserna där och anpassningsprocessens olika

faser bildar tillsammans ett stort problemkomplex som bistånds

arbetaren och de som sänder ut honom inte får nonchalera.

Låt mig börja från slutet i denna kedja med att diskutera

anpassningsprocessens olika faser och den enskilda individens

tolkning av sina upplevelser.

Från början vill jag göra klart vad jag lägger för betydelse

i ordet anpassning. Biståndsarbetet fordrar anpassning både

från u-landsarbetaren och från biståndsmottagaren. Förutsätt

ningen för en förändring är ju att den senare adopterar den

förres råd och bistånd. På det personliga planet kan det mera

sällan bli fråga om en ömsesidig anpassning. Endast bistånds

arbetaren besitter en sådan kunskap att han kan närma sig

problemen på ett följsamt och medvetet taktfullt sätt. Män

niskorna i det traditionella samhället känner endast sin värld

och det sätt att se och bete sig som de lärt sig i denna. Av

dem kan man inte begära en anpassning som innebär att de

skall acceptera nya matvanor, nya umgängesregler, osv. Det kan

endast biståndsarbetaren klara av. Men det kan å andra sidan

för hans del inte bli frågan om en total anpassning. Det ligger

inte sällan en stor risk i att som det engelska uttrycket lyder

»go native», Genom en sådan anpassning förlorar u-landsarbe

taren den distans som han behöver för att kunna bedöma

situationen förnuftigt. Han skall komma ihåg att hans särart

i regel accepteras i hans nya omgivning. När allt kommer
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omkring så är han en främling och får därför bete sig på ett

annat sätt än det som är brukligt. Det finns inte många

traditionella samhällen som inte redan av egen erfarenhet kän

ner till att vanor och seder växlar mellan olika kulturer.

l ordet anpassning bör i stället läggas krav på en tillräcklig

kunskap om den nya miljön, respekt för dess särart samt en

vilja att möta dess människor på deras egen våglängd, att delta

i deras måltider, att iaktta regler för umgänge och viss respekt

för dem. Målet för en sådan anpassning skall vara att skapa

kanaler för en förmedling av det bästa i biståndsarbetarens

personlighet och erfarenhet, och - vilket är minst lika vik

tigt - gör det möjligt för honom att dra lärdomar för sin

egen och sitt arbetes del av det värdefulla i den nya miljön.

Anpassning i denna mening har ingenting med kameleont

beteende att göra. Försök att ändra sin personlighet leder

ganska säkert till olyckan. Språk- och kulturgränser - hur svår

överstigliga de än må vara i många avseenden - kan inte

dölja oäkthet och förställning.

När det gäller det sätt på vilket anpassningen till de nya

förhållandena sker spelar förhandsinställningen en stor roll.

Här kan inte nog understrykas hur viktigt det är att den nye

biståndsarbetaren håller sig med realistiska, dvs. blygsamma

förhoppningar och rimliga ambitioner. Nu är det nog ofta så

att han planerar och inleder sin verksamhet med högt spända

förhoppningar om de resultat han skall åstadkomma och den

lycka han skall sprida och själv få erfara. Har han inte i för

väg informerats om vilka typer av problem han kan tänkas

möta i fältet och hos sig själv kan dock lyckan snabbt grumlas

och förhoppningarna bytas i bittra besvikelser.

Den amerikanske etnografen Kalervo Oberg har myntat ter

men })kulturchock» för att beskriva de olika faserna i bistånds-



arbetarens anpassningsprocess i det nya värdlandetP Oberg be

skriver den som en sjukdom som i olika grad drabbar alla som

omplanteras till en ny kulturmiljö. Till sin karaktär liknar den

mest en mental störning, och den som lider av sjukan vet

inte om att han eller hon är angripen. Han märker att han är

irriterad och nedstämd. Om han genast kastas in i sin verk

samhet tycker han kanske efter en tid att ingenting fungerar,

och han håller inte inne med sin irritation över bristerna hos

det land han har hamnat i. Endast sällan går det upp för

honom att problemet kan ligga i honom själv. Den som drab

bas av kulturchock i dess svåraste former utbildar en rad olika

nervösa symptom. Han är rädd för att drabbas av sjukdom

genom föda och vatten. Han iakttar ängsligt tecken som kan

tyda på att han ådragit sig smitta. Han är övertygad om att

han ständigt blir lurad. Han tycker språket är omöjligt att

lära och han längtar efter umgänge med sina egna landsmän

och helst av allt att få resa tillbaka till hemlandet. Bilden kan

tyckas vara en karikatyr men man möter den då och då.

Språksvårigheter och andra kommunikationsproblem jämte en

tilltagande känsla av otillräcklighet då biståndsarbetaren börjar

förstå att han inte kommer att kunna nå alla de mål han ställt

upp, måste i första hand lastas för uppkomsten av sådana reak

tioner. Enligt Oberg är ingen riktigt immun mot kulturchock

även om den positiva, vidsynta och nyfikna människan har
större möjligheter att undkomma lindrigt.

Liksom andra sjukdomar kan kulturchocken indelas i olika

stadier. Under det första stadiet eller inkubationstiden känner

sig den nye biståndsarbetaren inte sällan väl till mods. Han

bor kanske på ett bra hotell med mat som liknar den han är

van vid. Han klarar sig med engelska. Folk verkar artiga och

hjälpsamma, inbjudningarna till den nykomne duggar tätt. Han
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känner på sig att en lycklig tid väntar. Men så smanmgom

måste han klara sig mera på egen hand. Bostad och transporter

skall ordnas, tjänare skall anställas, arbete skall inledas. Och

så börjar svårigheterna. Magen krånglar, taket läcker, bilen går

sönder, barnen blir sjuka. Han är inte längre lika uppmärk

sammad. Han är en av de många. Kanske tolkar han detta

som likgiltighet eller ovänlighet. Kritikens drake börjar sticka

upp sitt huvud. »De här människorna kan inte tänka», "De

kan inte uppföra sig», »Man kan inte lita på dem», »De måste

lära sig att raska på». En whisky lättar på trycket och gör att

kritiken kan formuleras mera vältaligt. Ofta bildar de drab

bade grupper som håller ihop och förstärker varandras negativa

inställning.

Men för dem som inte bygger murar kring sig börjar det

nu ljusna. De börjar fatta något av vad som sägs. De finner

vänner bland kolleger och andra från värdlandet. De vänjer

sig vid den nya arbetstakten och att tio gånger ja betyder

nej. Situationen verkar inte längre hopplös. De nya upplevel

serna börjar förändra deras betraktelsesätt. De upptäcker att

det även i det egna landet finns mycket som inte är vad det

borde vara. På en del punkter är det bättre i den nya miljön.

Och även misslyckandena i arbetet för faktiskt framåt. Man

upptäcker vilka vägar som är stängda. Den biståndsarbetaren

som har kommit så långt är ännu inte i tillfriskningsstadiet

och kan snart räkna med att ha blivit alldeles fri från symptom.

De orsakar till en kulturchock som ligger i personlighet och

temperament är det inte mycket att göra åt. Den enda vaccine

ring som kan ges består aven förhandsinformation som främst

omfattar upplysningar om arten av problem i fält och typerna

av reaktioner hos fältarbetaren. Om denne redan från början

är inställd på stora svårigheter och att blott en mycket begrän-



sad insats är möjlig har han ett gott skydd mot svårare former

av omställningssjuka.

Förberedande träning

Biståndsarbetarens förutbildning befinner sig i Sverige ännu på

försöksstadiet. Här är inte platsen att i detalj diskutera upp

läggningen av denna verksamhet. Jag vill bara beröra de delar

aven sådan förutbildning som framstår som särskilt viktiga.

Jag förutsätter att en del av utbildningen eller träningen

sker hemma före utresan och en del efter det att biståndsarbe

taren anlänt till sitt nya verksamhetsområde.

I hemmautbildningen bör de blivande biståndsarbetarna in

formeras om och ges tillfälle att diskutera fältarbetets speciella

problematik. Träningen bör ges en regional karaktär. Genom

föreläsningar och seminarier kring vissa grundläggande arbeten

och genom samtal med personer med kunskap om olika aspek

ter av den nya miljön bör deltagarna få tillfälle att skaffa sig
en bild av vissa drag i det nya landet. De bör dessutom så

detaljerat som möjligt få gå igenom rapporter från ett eller

flera biståndsprojekt inom området. Om sådana redogörelser

inte finns publicerade bör de på något sätt ställas till förfo

gande av dem som administrerar biståndet.

Om möjligt bör också denna inledande hemmaträning inne

hålla introduktion till språket inom arbetsområdet. Ett enkelt

frasföråd är en god hjälp under den första anpassningstiden.

Den andra delen av biståndsarbetarens träning bör ske ute i

fält, antingen där han eller hon skall ha sin verksamhet förlagd

eller i ett annat u-land där en liknande verksamhet bedrivs.

För den som skall arbeta i direkt kontakt med befolkningen

på det lokala planet är det viktigt att språkträningen inte för-
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summas. En koncentrerad träning under låt oss säga de första

fyra månaderna skulle här vara av utomordentlig betydelse.

När arbetet väl kommit gång räcker tiden som regel inte till

för språkutbildning och utan hjälp förtvivlar de flesta över

svårigheterna och låter det hela bero med de enkla fraser som

så småningom nöts in.

Personlighetstyp

Det har redan antytts att vissa individer klarar inledningens

många påfrestningar bättre än andra, medan somliga är direkt

olämpliga för biståndsarbete. Det är också tydligt att motiven

för utresan är av vikt för den insats som biståndsarbetaren

kommer att göra. Att »kartlägga» den tilltänkte biståndsarbeta

rens karaktär och motiv är en ömtålig detalj men får för den

skull inte försummas.

Låt mig börja med en skiss av de egenskaper vilka enligt

min uppfattning underlättar upprättandet aven god kontakt

med människorna ute i ett traditionellt samhälle.

Viktigast anser jag förmåga till respekt för den nya om

givningen vara. Det tar lång tid att tränga in i och uppskatta

det värdefulla i en annan kulturtradition. Det är så lätt att

fördöma och nedvärdera det man inte förstår. Sådana känslor

försvårar en sund anpassning. Dessutom måste man komma

ihåg att människorna i den nya omgivningen är rädda att be

traktas som underlägsna och är känsliga även för omedveten

kritik av deras sätt att leva. Respekt från främlingens sida för

deras verklighet skattas i motsvarande mån högt. Vetgirighet

är i de flesta samhällen ett uttryck för sådan respekt, förutsatt

att den nyförvärvade kunskapen inte används till enbart kritik.

Det vetande som människorna i det traditionella samhället är



stolta över och gärna delar med sig av är inte alltid det som

är viktigt för biståndsarbetaren att känna till. Men lär han sig

att lyssna till vad de har att berätta så kommer han också att

få svar på sådant som han vill fråga om. När det gäller att

visa respekt genom att visa sin nyfikenhet har unga människor

ofta en stor fördel. I de flesta samhällen skall de unga lyssna,

då och då fråga, och försöka lära av de äldre.

En respekt av detta slag inebär också att biståndsarbetaren

visar vilja till anpassning. Det kan betyda mycket om en

u-landsarbetare avböjer det erbjudande som ofta ges den ny

komne att stiga in genom en dörr eller börja dricka öl som

den förste och i stället iakttar de regler som gäller och låter

äldre eller byhövdingen eller någon annan ha företräde.

För att inte verka förställning och fjäsk måste respekten

kombineras med en absolut och ovillkorlig uppriktighet. .Även

i ett samhälle som saknar vår värdering av sanningsenlighet

och ordhållighet kommer främlingen att bedömas mycket

strängare än de egna grannarna. Detta krav betyder inte att

man nödvändigtvis skall säga folk »sanningar» men att man

själv skall vara sann. Att ge skenförklaringar till ett projekt

torde vara det sämsta man kan göra. I stället bör man så in

gående och noggrant som möjligt försöka förklara sin verk

samhet. Detta låter sig naturligtvis inte göra på ett »väster

ländskt» sätt. Man får försöka anknyta till biståndstagarens

egen erfarenhet och begrepp. Med tålamod och envishet tror

jag att de flesta sådana förklaringsproblem kan lösas.

Under socialantropologiskt fältarbete hos en gallastam i Etio

pien råkade jag efter en tid ut för en omfattande förtals

kampanj från ett visst håll. Detta skapade stor misstänksam

het rörande syftet med mitt arbete även bland mina när

maste vänner och man beslöt att förhöra mig ingående om vad
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jag egentligen gjorde. Det informella förhöret pågick i ett par

dagar. Den förklaring om min verksamhet som övertygade dem

om att jag inte var ute för att förstöra deras ceremonier, expro

priera jorden eller förföra kvinnor var i stort identisk med

motiveringen för internationella studier i vårt eget land. Över

satt till deras erfarenhet och miljö fick mitt försvarstal följande

form: »Ni ser husen däruppe på berget där Urgesa bor med sina

hustrur och gifta söner. De flesta av er går nån gång till Urgesa

och tittar in och dricker kaffe och pratar.» - »Jo det stämmer.»

- »När ni kommer till honom gör ni som ni alltid brukar

göra. Ni hälsar på honom som ni hälsar på andra. Och han

tar emot er som ni väntar att han ska göra. Men låt oss göra

en historia om Urgesa ...» - "Låt gå.» - »Urgesa är inte

galla. Han tillhör ett annat folk som det är svårt att uttala

namnet på. (Skratt.) Han och hans folk talar ett annat språk.

(Tystnad.) Han äter en annan sorts mat än ni gör. Han upp

fostrar sina barn på ett annat sätt. Han dyrkar inte Ayana

abba, anfadersguden. Han ber inte till Waka, himmelsguden.

Han slaktar inte en tjur till Jarabbi. Han ger inte sina söner

oxar och kor så att de kan skaffa sig hustrur. Han gör ingenting

som ni känner igen och säjer inget som ni förstår. Vad skulle

ni säja om honom?» -

»Han är underlig.»

»Han är budda - har det onda ögat.»

»Han är en främling.» -

»Skulle ni gärna besöka honom om ni inget begriper om

honom?» -

»Nej det skulle vi inte våga.»

»Ni skulle vara rädda?» 

»Ja vi skulle vara rädda.» 

»Vad skulle ni göra då?»
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»Vi skulle passa oss.»

»Vi kunde ju slå ihjäl honom så att han inte gör oss något
ont.» (Skratt.).

»Nej vi skulle nog inte slå ihjäl honom men vi skulle vakta
på honom.»

»Och försöka ta reda på vad han gjorde.» -

»Jamen då måste ni ju sända nån till honom inte sant?» 

»Jo.» -
»Nån som lär sig hans språk?» 

»Jo.» -

»Och som ser efter vad han gör?» 

»Jo.» -

»Och om den som ni sände kom tillbaka och berättade för

er att han inte gjorde ceremonier till samma gudar som ni

men att det var något liknande och att han visserligen inte

talade samma språk som ni men ändå tyckte om att tala

sanning, och att han inte fostrade sina barn på samma sätt

som ni men att han ville att de skulle bli bra människor, vad

skulle ni säja om det?» -

»Vi skulle säja att det var bra.» -

»Skulle ni vara rädda för honom sen ni lärt känna ho

nom?» -

»Nej varför det. Vi kunde ju bli vänner då.»

Som många illiterata folk är gallaerna talare. Och de njuter

särskilt mycket av det som inte sägs fullt ut. De myser och

sitter tysta. En lång stund efteråt kan de fråga om det smakar

med en kalebass öl. De säger fortfarande ingenting men för

ståelsen är det inte att ta miste på. Vi diskuterade inte heller

vid något senare tillfälle värdet av att vara frågvis.

Respekt och uppriktighet är värdefulla. Utan humor kan de

dock bli rätt hjälplösa egenskaper. Skrattet, självironin, den
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humoristiska hjälplösheten i den nya situationen, sådant skapar

en samvaro där främlingens främlingsskap försvinner och en

direktkontakt kan etableras trots alla skillnader. Att delta i

arbetsliv, umgänge och ceremonier utan att göra det till all

varliga examensprov, att kunna släppa på värdigheten och

kunna uppleva humorns omedelbara gemenskap, kanske ligger

i den egenskapen svaret på varför somliga människor klarar

på ett till synes omedvetet sätt många svåra situationer.

Den sista viktiga egenskapen, tålamod, är en sida av det krav

som redan rests vid talet om en förnuftig ambition. Det är

viktigt att tålamod inte bara gäller förväntningarna om resul

tat utan också får gälla den egna utvecklingen. Det finns ingen

som inte i stunder av besvikelser och trötthet längtar efter att

få lämna alltsammans. Det finns ingen som inte någon gång

önskar att få slippa anpassningens alla påfrestningar eller att

få ge utlopp för irritation och kritik.

Utresemotiv

Det sätt som man beter sig på ute i fält och hur man uppfattar

sin roll som biståndsarbetare beror utom på träning och per

sonliga egenskaper i hög grad på den situation som hemma

lett till beslutet att resa till ett nytt och främmande arbetsfält.

För en riktig förståelse av orsakerna till de problem som bi

ståndsarbetaren upplever i fält skulle det givetvis behövas in

gående psykologiska studier. En sådan utredning går utanför

syftet med mitt diskussionsinlägg. Jag vill här begränsa mig

till att ta upp några olika utresemotiv och deras konsekvenser.

Ett vanligt motiv är en form av idealitet, en tvingande följd

för ens egen del av axiomer om människornas likhet och lika

berättigande. Förenat med en realistisk uppfattning av de egna
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möjligheterna att bidra till förverkligandet av detta ideal ger

ett sådant motiv ofta styrka och uthållighet. Man måste emel

lertid kraftigt varna för alla överdrifter av idealiteten som lätt

kan leda till att man väntar sig alltför stor betalning i form

av »lyckokänsla» och »tacksamhet». Den som blåögt är ute

efter sådant i biståndsverksamheten har hittat fel.

En hel del biståndsarbete, framförallt i FN:s tjänst men

också inom de bilaterala programmen, ger goda inkomster,

vilka i bästa fall dessutom är skattefria. Detta utgör naturligt

vis ett motiv för en utresa. En rimlig ekonomisk kompensation

är berättigad. Ofta måste biståndsarbetaren lämna sin tjänst i

hemlandet och förlorar därigenom meriter, tjänsteår och andra

fördelar. Utgifterna för en överflyttning av hem och familj till

ett främmande land är stora. Det är inte alltid möjligt att

helt övergå till värdlandets kosthållning. Finns det barn i skol

åldern är deras skolgång ofta ett besvärligt och dyrbart problem.

Arbetet innebär dessutom vissa risker. Sjukdomar som man

saknar immunitet mot drabbar ibland hårt och sviterna kan bli
allvarliga. För allt detta fordras en god ekonomi. Men det skall

samtidigt sägas att de ekonomiska förmånerna kan inleda i

frestelser att leva ett slags kolonialliv som man saknar resurser

till hemma. Faller biståndsarbetaren för sådana frestelser blir

med nödvändighet åtskilligt i hans anpassning och arbete

lidande.

De största farorna lurar emellertid på de biståndsarbetare

som längtar ut därför att de hemma är dåligt anpassade. En

samhet efter en skilsmässa eller ett uteblivit äktenskap, kon

taktsvårigheter i stort, flyktkänslor efter ekonomiska bakslag,

sådana erfarenheter kan leda till en önskan att lämna den egna

miljön och förhoppningar om att allt skall bli bättre när man

kommer tillräckligt långt bort. I regel blir det inte så. I den



nya miljön förstoras svårigheterna. Den psykiskt redan slitna

individen utsätts för nya och ovana påfrestningar. Missanpass

ning i en miljö är ingen god början för anpassning till en ny.

Den som redan har kontaktsvårigheter drivs i ett främmande

land lätt in i en verklig isolering. Den ängsliges behov av

trygghet blir ändå större.

Man ser inte sällan beklämmande resultat av sådana utrese

motiv. Risken är stor att många av dem som rest ut på detta

sätt aldrig kommer ur kulturchockens andra fas. Deras benä

genhet att döva sin ängslan och missanpassning med sprit eller

genom att ständigt växla allianser med kolleger och arbets

kamrater kan bli mycket påfrestande. Det är karakteristiskt

för dem att sedan ett problem väl lösts ett nytt genast intar

dess plats. Svårigheterna upphör aldrig därför att de har sin

grund i dem själva.
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VII . Bistånd och samhällsforskning

Den som i dagens samhälle kräver ökad forskning inom ett

område riskerar inte bli kritiserad. »Forskning» och ännu bättre

»ökad forskning» har blivit oantastliga begrepp. Varje talare

eller skribent som vill vara med sin tid bör någonstans i sitt

budskap stoppa in dessa ord. Helst bör de komma som av

slutning. På det sättet befästes bäst intrycket av grundlighet
och framsynthet.

Det är alltid farligt när något upphöjs till den klass av

begrepp som alla bör bekänna sig till. Sådana begrepp upphör

att ställas under den hårda och kritiska debatt som behövs för

att pröva deras värde i verkligheten. Och många stannar vid

den muntliga trosbekännelsen, utan att egentligen begripa vad

den innebär och därför också utan större intresse att förverk

liga den.

Till detta kommer också en annna fara. Trots att behovet

av forskning under senare år blivit alltmera erkänt har själva

ordet för många fortfarande kvar en förklenande karaktär av

kammarstudium och världsfrånvändhet. Forskning är teori.

I det verkliga livet är det »praktiken» som är det viktiga och

»det praktiska livets män» som spelar den största rollen. Vad

man härvid menar med praktik är ofta svårt att veta. Klart är

att praktik och teori (forskning) gärna ställs upp som mot

satser av »praktikens» förespråkare. Det är här som felet

begås.



Ingen verksamhet kan klara sig utan kunskap. Båtbyggaren

och jordbrukaren är i hög grad beroende av sina teorier som

bygger på insamlad, beskriven och analyserad kunskap. Att de

har skaffat mycket av sin kunskap genom imitation av tidigare

generationer och att en hel del av den sitter i händer och

verktyg innebär härvidlag ingen principiell skillnad. En »prak

tiken, som aldrig sett en båt kan inte genast bygga en utan att

först ha skaffat sig nödvändig kunskap om hur en båt skall

se ut. Goda teorier och tillräckliga kunskaper hör utan tvekan

till det mest »praktiska» man kan tänka sig.

Men forskning kräver tid, särskilt när det gäller alldeles nya

fält och okända verksamheter. Och inte all forskning ger resul

tat som kan omsättas i synbar handling. Det är kanske denna

egenskap som mest bidragit till forskningens rykte att vara

»opraktisb. Man glömmer så lätt att det är forskningens

förutsättningslöshet som lett fram till många värdefulla upp

täcker som fått stor betydelse på lång sikt. Men sådant bidrar

inte till att göra den mera attraktiv för den biståndsgivande

myndigheten. Vad som är av vikt, är omedelbara resultat som

kan tillfredsställa en kritisk anslagsgivare och som kan säkra

budgeten och helst höja den för kommande år.

När det gäller forskning i biståndsverksamhetens tjänst finns

också andra viktiga hinder. Ett hör samman med karaktären

hos vår samhälls- och kulturforskning. Den har till allra största

delen behandlat företeelser i det egna landet eller i bästa fall

den egna kultursfären. Statsvetenskapen har hittills så gott som

uteslutande sysslat med västerländska politiska system. Olika

ekonomiska discipliner har på samma sätt koncentrerat sin

forskning till västerländska förhållanden. Den begreppsappara

tur och de teorier som utbildats har helt naturligt kommit att

påverkas av de ämnen man sysslat med. Men inom utom-
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europieska samhällen och ekonomiska system är det inte säkert

att samma begrepp går att tillämpa.

Därtill kommer att de många unga länderna valt att använda

västerländska förebilder när de skapat sina konstitutioner och

planerar sin ekonomi. Detta tenderar att ytterligare dölja de

viktiga skillnader som finns mellan »oss» och »dem». Ett admi

nistrativt och politiskt system stöps emellertid inte om genom

att införa en västerländsk terminologi. Det kommer i de flesta

länder att under lång tid följa de traditionella förutsätt

ningarna.

En årlig ekonomisk tillväxttakt i ett u-land med kanske 6 %

av nationalprodukten ter sig imponerande för en västerländsk

ekonom. Mot bakgrunden av den begränsade kapaciteten hos

en huvudsakligen traditionell ekonomi får dock procenttalet

en riktigare och mindre hoppingivande innebörd.

Aktningsvärda ansträngningar görs för närvarande inom

olika berörda vetenskaper att vidga ämnessfärerna till att om

fatta också förhållanden i icke västerländska miljöer. Men en

sådan omställning tar lång tid, inte minst därför att utbild

ningen av forskare innebär ett mycket långsiktigt företag.

Det skulle dock vara en överdrift att påstå att vi står helt

oförberedda. Ett omfattande och viktigt kunskapsrnateriai om

utomeuropeiska samhällen och kulturtraditioner har redan ska

pats inom den samhällsvetenskapligt orienterade etnografin,

sociologin och delar av den allmänna religionshistorien. För

områden som Väst-, Central- och Östafrika, Indien, Central

och Sydamerika finns det en ganska riklig litteratur som kan

utnyttjas vid planering av bistånd och utbildning av u-lands

arbetare. Andra delar av världen är sämre lottade. Det gäller

t. ex. Nordafrika, Etiopien, Persien, Afganistan och Sydost

asien. Aven för dessa områden finns det dock ett kunskaps-
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stoff som tillåter en skissering av den miljö i vilken ett pro

jekt kan tänkas startas.

Det finns alltså utgångspunkter. Men de är långt ifrån till

räckliga. Det är en sak att kunna teckna den kulturella och

samhälleliga situationen i ett land i stora drag. Det är en helt

annan sak att ge råd vid planeringen aven speciell verksamhet,

att förse dem som skall utföra arbetet med vettiga informatio

ner, att försöka lösa de kriser som uppstår under arbetets gång

och slutligen att värdera den gjorda insatsens resultat.

Alla dessa olika delar av biståndsarbetet fordrar sitt speciella

slag av kunskaper och forskning.

Det ur kunskapssynpunkt svåraste och för felbedömning

kanske känsligaste stadiet är planeringen. Under denna period,

då den egentliga kontakten med fältet ännu inte upprättats,

sätts målen för projektet. Då skrivs avtal mellan biståndsgiva

ren och biståndsmottagaren. Områden för insatsen väljs och

personal utses. Felbedömningar på detta stadium leder inte

bara till en misslyckad start, vilket i och för sig kan vara

värre än ingen start alls. Misstagen fixeras också lätt av prestige

skäl. Det som är avtalat skall genomföras. Härigenom kan

felbedömningarna få en förödande effekt.

Om inte tillräckligt grundläggande kunskap finns för att de

många frågorna under planeringsstadiet skall kunna besvaras

måste den som ansvarar för biståndsinsatsen se till att sådan

kunskap erhålles. Det måste vara ett oeftergivligt kravatt man

i stort känner till den allmänna situationen i mottagarlandet,

hur de organ är konstruerade och arbetar som där skall dela

ansvaret för biståndsinsatsens genomförande. Aven för den

ivrigaste förespråkaren för snabba och "praktiska" insatser torde

ett års kunskapsinsamling och forskning te sig som en billig

försäkringspremie mot misstag.

6 - 654173 Afrikainstitutet 8r



Information till biståndsarbetaren bildar nästa punkt där

kunskap måste finnas eller göras tillgänglig. Denna fråga har

redan behandlats i samband med översikten av biståndsarbeta

rens problem i fält. Förutom en grundläggande kunskap som

gör det möjligt att upplysa u-landsarbetaren om vissa viktiga

drag i hans nya arbetsmiljö och antyda de problem som han

kommer att möta är det viktigt att erfarenheter från andra

projekt ställs till hans förfogande.

Detta krav leder över till den tredje huvuduppgiften för

den till biståndsverksamheten knutna samhälls- och kulturforsk

ningen. Det fordras i de allra flesta projekt en fortlöpande

observation av insatsen. Som regel kommer det då och då

under arbetets gång att uppstå problem och kriser som kräver

ytterligare kunskap och analys för att kunna övervinnas. Kri·

serna bör också som tidigare framhållits utnyttjas för att skaffa

den kompletterande kunskap som inte kan erhållas genom en

inledande, allmän undersökning.

De missförstånd som orsakar en kris är i många fall så all

varliga och vittgående att man kan tala om epidemiska miss
förstånd. De är oerhört smittsamma och sprids snabbt. Men

missförståndens epidemier kan lika väl som de medicinska

botas. Härtill fordras det förebyggande åtgärder - kunskap

på planeringsstadiet; lokalisering av smittokällan och förhind

ring av ytterligare spridning - fortlöpande observation och

på sådan baserad rådgivning; botande åtgärder - tillrätta

läggande av missförstånden på basis av den kompletterande

kunskapen och återställande aven riktig kommunikation och

ett ömsesidigt förtroende.

Stor vikt måste läggas vid en värdering av varje särskild

insats sedan den är avslutad. Härvid utgör den tidigare in

samlade kunskapen om mottagarsidans miljö, dess reaktioner
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inför verksamheten, liksom bidragsgivarens planering och even

tuella modifieringar av arbetet den bakgrund mot vilken värde

ringen måste företas.

Det kan naturligtvis vara frestande att undvika en neutral

och objektiv värdering aven insats och nöja sig med en för

biståndsgivaren kanske mera tillfredsställande tolkning av vad

som gjorts. Vi vill så gärna, inte minst för vår egen skull, tyda

allt till det bästa. Men om vi kommer ihåg att vi därmed

minskar möjligheterna att göra en förbättrad insats i ett annat

projekt eller i samma verksamhet på ett annat håll kanske vi

på ett förnuftigt sätt kan övervinna vårt behov av tröst.

Förutom bakgrundsforskning och direkt probleminriktad

forskning behövs det också en betydligt förbättrad kunskap

när det gäller förändringsprocesserna och deras förlopp. Här

finns många viktiga frågor som väntar på undersökning. Vilka

är förutsättningarna för nyhetsförmedling och påverkan över

huvud taget inom ett speciellt samhälle? Vilka grupper funge

rar som förmedlare? Vilka traditionella element - åsikter, kun

skaper, organisationsformer - har den karaktären att de är

mottagliga för förändring? Vilka element befinner sig så nära

samhällets och kulturens värdeladdade kärna att de av denna

anledning i en första omgång bör lämnas i fred för att inte

försämra möjligheterna till resultat på andra håll? Vilka tradi

tionella motiv är möjlig att anknyta till så att biståndsinsatsen

blir begriplig och värdefull för dem som utsätts för påver

kan?

Ger man sig tid till att försöka svara på dessa frågor ligger

det också inom möjligheternas ram att göra upp någon form

av prioritetslista, efter vilken olika företag kan bedömas utifrån

den insats som fordras för att ett resultat skall uppnås. Vissa

i och för sig mycket angelägna program kan visa sig kräva så



stora personella och ekonomiska resurser att under en inled

ningsperiod insatser på kanske mindre väsentliga områden bör

rekommenderas. Sedan en förändring väl inletts kan kanske

de ur biståndsgivarens synvinkel viktigare åtgärderna vidtagas

med betydligt större utsikt till framgång.

Det är givet att de krav som här reses gentemot en bistånds

planerande myndighet att tillgodose självklara behov av forsk

ning och annan kunskapsinsamling måste kompletteras med

krav på dem som skall utföra forskningsuppgifterna. Detta

innebär ett känsligt och svårt problem. Obundenhet och grund

lighet är två väsentliga principer inom allt vetenskapligt arbete.

Forskningsuppgifter som motiveras av olika problem upp

komna under planeringen och utförandet aven biståndsinsats

kräver emellertid att forskaren som skall försöka lösa svårig

heterna underordnar sitt arbete det aktuella problemet, vilket

kan medföra att reglerna för obundenhet inte alltid kan iakt

tas i alla avseenden. Här kanske man skulle kunna tänka sig

en lösning genom en uppdelning av forskningsuppgifterna på

olika huvudmän. Grundforskningen som kräver lång tid, som

inte bör dirigeras utifrån faktiska problem och som kräver att

åtskilliga förhållanden även utanför det planerade biståndsarbe

tet täcks, torde bäst kunna klaras genom en ökning av de

vetenskapliga forskningsrådens resurser. Den mera direkt pro

bleminriktade forskningen bör däremot finansieras av den

institution som svarar för biståndet. Bakgrundsforskaren (som

för ett speciellt område bör vara densamme som sedan utnyttjas

vid de projekt som kan komma att startas där) skulle genom

en sådan fördelning få all den frihet som han har rätt att be

gära. Biståndsmyndigheten skulle, sedan tillräcklig bakgrunds

kunskap insamlats, å sin sida ha rätt att kräva direkt på praktisk

rådgivning inriktad forskning.



Det kunde vara frestande att försöka ställa upp en lista

över forskningsproblem inom olika grenar av biståndsverk

samheten: klinisk och förebyggande hälsovård, familjeplane

ring, community development, olika slag av utbildning, olika

tekniska uppgifter, jordbruk, administration, osv. Ett sådant

företag skulle emellertid spränga den begränsade ram som jag

strävat efter.

För att ändå i någon mån anknyta de allmänna synpunkter

jag har lagt på bistånd i fält och samhällsforskning till fak

tiska förhållanden har jag valt att översiktligt referera tre

arbeten som vart och ett beskriver en väsentlig typ av bistånds

verksamhet: familjeplanering, förbättring av vattenförsörjning

och kostförbättring. Det är i alla tre fallen fråga om insatser

som utsatts för kriser eller helt misslyckats. De är valda inte

för att måla den onde på väggen eller för att framställa sam

hällsforskaren som en oumbärlig problemröjare utan därför att,

som jag tidigare framhållit, många problem i fält bäst kan

iakttas i en krissituation.

Familjeplanering på Puerto Rico

Av alla de problem som hälsovårdsarbete i exotiska miljöer er

bjuder intar den s. k. familjeplaneringen en särställning. I den

kliniska verksamheten och i olika former av förebyggande

hälsovård har man alltid möjligheter att demonstrera att hjäl

pen avser att främja hälsa och långt liv. Sådana avsikter stäm

mer överens med de värden som i en eller annan form finns

i alla kulturer. Tekniskt bistånd som syftar till att rädda liv

kan därför förr eller senare finna lämpliga arbetsformer i en

ny miljö. Svårigheterna utgörs som regel av olika kommunika

tions- och anpassningsproblem. När det däremot gäller att be-



gränsa folkökningen måste man räkna med att möta motstånd.

En sådan verksamhet går i många avseenden emot värde

ringarna, inte med dem. Detta är en annan situation än den

som familjeplaneringen befinner sig i hos oss. Här har under

lång tid verkat sådana faktorer som minskad barnadödlighet,

hänsyn till kvinnan som individ, en familjs ekonomiska bär

kraft, utbildningstidens längd m. fl. Tillsammans har de skapat

en positiv inställning till barnbegränsning och ett familje

ideal som preventivtekniken och propagandan för den kunnat

anknyta till..

Ett av de områden där man har en förhållandevis lång erfa

renhet av försök med familjeplanering är Puerto Rico. 1937

startades under trycket av den hastiga befolkningstillväxten ett

stort upplagt barnbegränsningsprojekt. 160 kliniker förlagda

både till landsbygd och städer tillhandahöll gratis information

och tekniska hjälpmedel. Trots de goda resurserna och det starka

stödet från myndigheterna uteblev de resultat man hoppats

uppnå. För att om möjligt utröna orsakerna till den dåliga

effekten igångsattes 195 I en undersökning av sådana förhål

landen som kunde tänkas ha särskild betydelse för familje

planeringen.

Förklaringen till det dåliga resultatet på Puerto Rico hade

varit mycket enkel om innevånarna medvetet föredragit stora

familjer. Men så förhöll det sig inte. Tvärtom önskade många,

särskilt bland kvinnorna, färre barn. Det intresse som fanns

för en viss kontroll av familjens storlek fick emellertid av många

skäl sällan några praktiska konsekvenser. Man försökte t. ex.

inte fördröja det första havandeskapet. En av orsakerna låg

i mannens starka fruktan för sterilitet. Den puertoricanske

mannen är mycket ängslig på denna punkt och försöker mani

festera sin virilitet på olika sätt. Faderskap är det som slut-
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giltigt gör honom till en verklig man. En gift man utan barn

är en löjlig figur. De låga inkomsterna ger inte möjlighet till

ekonomisk differentiering mellan männen i en by eller i ett

kvarter. Ett av de få sätt som står en man till buds att visa

att han är »bättre karl» än sina grannar är att sätta fler barn
till världen.

I det direkta mostånd som arbetet mötte spelade - förvå

nande nog - den katolska kyrkans inställning inte någon av

görande roll. Man kände till kyrkans inställning men invände

ofta att det är större synd att inte ge barnen mat än att prak

tisera födelsekontroll. Vida allvarligare var de vitt spridda

åsikterna att födelsekontroll underminerade mannens auktori

tet, ledde till otrohet, förstörde hälsan och minskade njutnings
elementet.

Tillsammans åstadkom dessa invändningar en stark miss

tänksamhet mellan makar. Mannen fruktade att hustrun genom

den nya tekniken skulle kunna upprätthålla förbindelser med

andra män utan risk att sätta barn till världen och kände

dessutom initiativ från kvinnnas sida i kontrollfrågan som

otillbörligt intrång på ett område där mannen har ensam be

slutanderätt. Kvinnan å sin sida var ofta ängslig att bli ankla

gad för otrohet om ett preventivmedel inte skulle ha önskad

effekt. Från religiöst håll förstärktes rädslan för hälsovådliga

biverkningar av födelsekontroll. Atskilliga kvinnor vägrade att

pröva kvinnliga preventiv, därför att de var rädda att dessa

skulle »fastna i kroppen» och framtvinga svåra operationer.

Männens invändning att preventivmedel berövade dem njut

ningselementet i det sexuella samlivet återkom i en sådan

omfattning att undersökarna ansåg sig böra leta efter andra
orsaker än egenskaperna hos de tekniska hjälpmedlen. En faktor

som sannolikt spelade en stor roll var den ambivalenta inställ-



ningen till sexualiteten. En puertoricansk man indelar kvinnor

i dåliga och goda. Till de förra hör de prostituerade och andra

som han har sina utomäktenskapliga förbindelser med. De goda

är de man föredrar att gifta sig med. De behandlas med akt

ning och respekt. Det sexuella samlivet mellan makar tenderar

ofta att färgas av dessa sentiment och utsätts inte sällan för

en averotisering. Det är möjligt att detta i sin tur kan vara en

orsak till att mannen söker en mera sensuell erotik hos de

prostituerade. I dessa förbindelser använder han sig av preven

tivmedel som skydd mot veneriska sjukdomar. Det framgick

av många informationer att männen betraktade preventivmedel

som en del aven mera »syndig» värld som inte hade någon

plats hemma i deras eget äktenskap. »Dem använder man bara

med prostituerade, och min hustru är en hederlig kvinna» var

ett typiskt svar som stämmer väl med den allmänna karak

teristiken av preventivmedel som något smutsigt och ovärdigt.

Denna dubbla inställning till sexualiteten påverkade också på

ett ödesdigert sätt kommunikationen mellan man och hustru.

Trots att födelsekontrollen diskuterades i tidningar och radio,

trots offentliga debatter och den enträgna propagandan från

de många klinikerna nådde debatten sällan in i hemmen. Om

sådant kan en god man och en god hustru inte tala, även om

båda var för sig hört talas om det. Ett ur projektets synpunkt

inte önskvärt resultat av dessa hinder var den höga procenten

av sterilisering bland dem som över huvud vidtog några åt

gärder. Den ringa kommunikationen mellan makarna gjorde

att man tog itu med problemet först när situationen blivit

katastrofal, och i sådana omständigheter valde man gärna den

mest radikala lösningen. Steriliseringen ansågs också för övrigt

ha stora fördelar. Den kräver inga preventivmedel, inga upp

repade beslut. Operationen kan utföras på en förlossningsklinik
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i samband med barnsbörd. Grannarna behöver ingenting veta.

Under undersökningens gång kunde man också se vilka konse

kvenser denna inställning förde med sig. När födelsekontroll

väl inletts i en familj så ledde det beslutet antingen fram till

en sterilisering eller också övergavs efter en tid preventiv

medlen helt och hållet.IS

Ulla Lindström som besökt Puerto Rico har i ett par artiklar

i Stockholms-Tidningen (den 21 och 23 november 1962) delvis

kritiserat dessa slutsatser. Hon menar att det i mindre utsträck

ning är den på traditionella uppfattningar baserade »blygseln»

än själva klinikorganisationens otymplighet som fördröjt effek

terna av familjeplaneringen på Puerto Rico. Sedan man gått

över till att använda lekmannapropaganda tycks bättre resultat

ha uppnåtts. Ulla Lindströms kommentar innebär dock inte,

tycker jag, att den här återgivna beskrivningen skulle vara

oriktig. I stället vittnar den nya given om en insikt att de verk

liga svårigheterna ligger på kommunikationsplanet och att det

för att genombryta de hinder som finns - kalla dem blyghet

eller traditionella värderingar - behövs människor med kun

skap och egen erfarenhet av miljön.

Btt br1l1msbormi11gsprojekt i Peru

I byn Viru - ett landsbygdssamhälle med ca 2000 innevånare

i en bördig dal I 480 km norr om Perus huvudstad Lima 

har intensivt jordbruk bedrivits under årtusenden. Virudalen

är emellertid mycket torr och endast genom konstbevattning har

den kunnat göras brukbar. En liten flod som rinner i mitten av

dalgången och som periodvis sväller när det regnar i Anderna

är dalens pulsåder. Högt uppe på sluttningen leds vattnet ut

i en mängd små kanaler som förser de olika delarna av dalen

med vatten.
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Vattentillgången är både liten och opålitlig. Från maj till

december torkar floden ut, och inte ens under regntiden i

Anderna räcker vattnet alltid till för hela dalen. Missväxt är

en vanlig företeelse. Endast en skörd om året kan erhållas

fastän temperatur och jordmån mycket väl skulle kunna till

låta två skördar. Bristen på vatten är utan tvekan det största

hindret för en förbättring av den ekonomiska situationen och

därmed av förhållandena i stort.

Sedan Virudalens innevånare under lång tid begärt hjälp från

den peruanska regeringen med att ordna vattenförsörjningen

antogs i augusti 1947 en plan att borra sex brunnar som skulle

kunna klara av vattenproblemet under tider då floden torkade

ut eller sinade. Byns representanter lovade å sin sida samarbete

och arbetskraft.

Trots erbjudandets uppenbara fördelar visade sig snart in

tresset för projektet från bybornas sida vara mycket svalt. I en

del fall förekom öppen opposition. Oppositionen tilltog och

sedan regeringsorganet ombesörjt borrandet aven brunn över

gavs projektet helt. För en utomstående tedde sig bybornas

reaktion ytterst svårförklarlig. När de väl fått det bistånd de

i många år bett om skapade de förhållanden som gjorde projek

tet omöjligt att genomföra.

Allan Holmberg, en amerikansk socialantropolog som var

i tillfälle att studera situationen mera ingående, lämnar heller

ingen lättvindig förklaring. I stället tecknar han bilden aven

kombination av orsaker, främst av social och kulturell natur.

Händelseutvecklingen var i stort följande. Sedan en geolo

gisk kommision inspekterat dalen valdes den första borrnings

platsen. Den låg på privatägd jord några kilometer utanför byn.

För att nå platsen med borrningsutrustningen behövdes en

enklare väg. Det visade sig svårt att få frivillig arbetskraft och



------------- -

Junta Transitoria, som byfullmäktige hette vid denna tid, var

tvungen att betala arbetare. För denna utgift nödgades Juntan

låna upp pengar. De nyanlända teknikerna hade svårt att hitta

bostad och t. o. m. att få sin mat lagad. När den första brun

nen började producera vatten saknades alltjämt entusiasm från

bybornas sida. I stället präglades kommentarerna aven starkt

kritisk inställning. »Vattnet kommer inte att räcka, vi kommer

aldrig att få någon glädje av det», osv. På grund av den bris

tande samarbetsviljan gav teknikerna upp efter någon månads

tid. Annu ett drygt halvår efter det att brunnen var färdig

saknade den pump. Virus situation var oförändrad om man

bortser från att aggressiviteten mot den centrala administratio

nen ökat och att åtskilliga tusen kronor kastats bort.

För att försöka förstå varför händelserna fick detta förlopp

gör Holmberg en skiss av vissa viktiga drag i Virus samhälle

och kulturella tradition. Byborna består till allra största delen

aven grupp mindre jordägare och en majoritetsgrupp av

arrendatorer eller lantarbetare. Byn rymmer också några få

- till en del inflyttade - större jordägare, av vilka ett par

genom skrupelfria affärer lyckats tillskanska sig ansenliga jord

områden. En del av denna jord hade tidigare varit allmänning

eller tillhört kyrkan.

På grund av dessa förhållanden existerade det en tydlig mot

sättning mellan innevånarna, dels mellan stora och små jord

ägare, dels mellan infödda och inflyttade jordägare. Byn var

också politiskt splittrad. De flesta stödde det då regerande par

tiet APRA (Alianza Popula1" Re'voluciona1"ia Ame1"icana) som

på sitt program bl. a. hade omfattande jordreformer. Inflytelse

rika personer, särskilt de stora jordägarna och prästerna, stod

i stark opposition till APRA och dess anhängare.

Tidigare hade de förnämsta tjänstemännen i byn alltid ut-



nämnts av centralregeringen - ett led i diktatursystemets

strävan att vidmakthålla en stark centralmakt. APRA plane

rade också på denna punkt en förändring genom att öka den

kommunala självstyrelsen. Innan kommunalval hade hållits sköt

tes byns affärer aven övergångsstyrelse, den redan nämnda

Junta Transitoria. Som ledare för denna hade man inte kunnat

få några inflytelserika bybor, utan var tvungen att ta sådana

med låg prestige eller personer utifrån.

Traditionellt kan också folk av enkelt ursprung nå maximalt

anseende i byn förutsatt att de har någon bildning, att de skaf

fat sig en rimlig förmögenhet och varit ledare för en fiesta

till byns skyddshelgon.

Viru var vid tiden för brunnsborrningsföretaget fortfa

rande ett i grunden traditionellt samhälle med dess speciella

syn på tillvaron och tolkning av händelserna. Missväxt ansågs

drabba Viru på grund av befolkningens synder. Den sörjande

Jungfrun och S:t Isodore troddes vara ansvariga för vattentill

gången i floden och om deras fester inte iakttogs noggrant

skulle vattnet utebli.

Mot denna bakgrund försöker Holmberg analysera fram

orsakerna till misslyckandet.

För det första rådgjorde den besökande geologgruppen inte

med dem som i Viru hade stor erfarenhet och kunskap rörande

vattentillgångar och källflöden. Särskilt en person, som tidigare

varit medlem av byfullmäktige och dessutom grävt bevattnings

brunnar på sin egen jord, borde ha kontaktats. Han var i själva

verket den kanske mest inflytelserika och respekterade av samt

liga bybor vid denna tid. I stället för att stödja företaget kom

han från början opponera mot det.

För det andra valdes den första borrningsplatsen på jord till

hörig en av de stora jordägarna mot vilken det fanns stark



opposition i byn. Yalet av borrningsplats gjorde många miss

tänksamma att jordägaren ensam skulle dra fördel av den

ökade vattentillgången. Geologkommissionen hade givetvis en

dast tagit hänsyn till möjligheterna att få vatten. Byborna miss

tänkte att det fanns något slags avtal mellan jordägaren och

brunnsborrarna.

För det tredje var byfullmäktige som skulle ansvara för byns

bidrag endast en övergångsföretee1se. Dess främsta medlemmar

var främlingar i Yiru och de som var infödda hörde inte till

den grupp som traditionellt ansågs ha tillräcklig prestige eller

ställning för en ledarsyssla. Ordföranden bodde på en hacienda
i grannskapet och besökte sällan byn. Hans ställföreträdare var

inte sin uppgift vuxen.

Kommunikationen mellan Juntan och bybefolkningen var

bristfällig och skapade antingen misstänksamhet eller bidrog

till att minska befolkningens stöd för Juntans beslut. Denna

allmänna misstänksamhet och fientlighet gjorde sig också gäl

lande gentemot borrningsprojektet. Misstänksamheten förenades

hos många med en allmänt konservativ inställning. I denna

opposition deltog prästerna, som i de progressiva krafterna såg

hot om en ökande sekularisering.

På grundval av denna analys försöker Holmberg anvisa hur

företaget borde ha lagts upp.

Teknikerna borde ha visat större intresse att arbeta med

byborna än för dem. Byborna borde ha givits tillfälle att delta

i beslutet om var brunnarna skulle borras, Samtidigt borde tek

nikerna ha informerat befolkningen om projektets egentliga

syfte och på vilka grunder borrningsplatserna skulle komma

att väljas.

Det hade avgjort varit lämpligare om den första borrningen

hade företagits på en allmänning. Därigenom skulle man ha
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undvikit misstankar om att någon enskild skulle kunna till

skansa sig privata fördelar, och man hade också kunnat dra

nytta av det samarbete som skötseln aven allmänning traditio

nellt kräver.

Kontakterna med byns representanter borde ha breddats till

att inte bara omfatta den s. k. övergångsstyrelsen. .Åven personer

med stort inflytande utanför det officiella administrativa syste

met borde ha rådfrågats och på något sätt knutits till arbetet.

På många håll i Latiamerika innebär en religiös procession

det slutgiltiga och avgörande tecknet på att en nyhet kan och

bör accepteras. En enkel eftergift åt den traditionella tolkningen

av tillvaron genom att någon präst tillåtits att välsigna borr

ningsplatsen torde ha brutit åtskilligt av det konservativt re

ligiösa motståndet.19 Huvuddelen av den information som

Holmberg funnit vara betydelsefull för förståelsen av projek

tets misslyckande kunde insamlas under den korta riden aven

månad. Det är inte otroligt att en så pass ringa investering i

forskning före igångsättandet av projektet hade kunnat leda

till att Viru äntligen befriats från sitt vattenproblem.

Btt kostfärbättringsprogram i Gttatemala

Under slutet av 4o-talet startade Incap - det är uttytt Institttto

de Ntttriti6n de Centro America y Panama - en brett upp

lagd undersökning av näringssituationen för barn i Guatemala.

Efter en hoppingivande inledningsfas stötte man i en av under

sökningsbyarna på svårigheter. Befolkningens avoghet tilltog

och försök gjordes att driva bort arbetslaget.

En socialantropolog, Richard Adams tillkallades för att i

samråd med nutritionslaget söka komma till rätta med proble

men. Han har senare beskrivit och analyserat situationen i byn
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Magdalena. Han kunde snart påvisa några av orsakerna till den

epidemiska antagonismen. Näringsforskningslaget hade startat

sitt arbete utan någon inledande undersökning av eventuell

differentiering inom bygruppen. En sådan fanns i två barrios
eller byhälfter. En uppdelning i barrios är mycket vanlig i Mel

lanamerika. Inom en barrio råder en stark inbördes sammanhåll

ning och solidaritet under det att förhållandet dem emellan

ofta kännetecknas av rivalitet och konkurrens. Den medlem av

arbetslaget som skötte om hembesöken fick aven slump sina

första kontakter etablerade i den ena barrion, varefter hennes

kontakter med den andra försvårades. Okunnig om orsaken

sökte hon kontakter där hon kunde få sådana och kom där

igenom så småningom att associeras enbart med den ena delen

av byn medan den andra blev allt mera avogt inställd till nutri

tionsarbetet.

Mellan de båda kvarteren fanns också vissa politiska skill

nader. Genom att arbetslaget identifierades enbart med den

ena barrion kom dess verksamhet att uppfattas även som poli

tiskt färgad och motiverad. Detta ökade misstänksamheten i

den »utestängda» barrion och bland personer som hade andra

politiska åsikter än dem som den utvalda barrion ansågs repre

sentera.

Båda dessa orsaker till svårigheterna hängde samman med

byns sociala organisation. Själva den krisut1ösande faktorn var

emellertid aven annan art. Den bottnade i en bland Mellan

amerikas indianer mycket utbredd uppfattning att blodet är

säte för livskraften och att det inre kan regenereras. Man in

fann sig till de första blodproven, men när kraven på blod

tagningar upprepades kolliderade dessa krav med den traditio

nella kunskapen. I stället för att uppfattas som en om än

indirekt väg till hälsa betraktades blodprovstagningarna som
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direkt livshotande. Byinnevånarna drog den för dem rationella

konsekvensen och vägrade att infinna sig för vidare prov

tagning.

Svårigheterna för magdalenaborna att med sin annorlunda

och begränsade erfarenhet förstå motiven bakom näringsfors

karnas arbete gav i sin tur upphov till fruktan. Fruktan födde

rykten. Främlingarna hade kommit till byn för att ge barnen

bättre mat, det var vad de sade, men egentligen var det för

att göda barnen och sända dem över havet för att ätas. Tanken

var inte ny. Bråkiga barn hotades ofta av sina föräldrar med

att någon främling skulle äta upp dem om de ej löd. Fruktan

för främlingarna och deras arbete gjorde det lätt att förknippa

ett traditionellt skräckmotiv med forskarlaget.

Den sista av de väsentliga orsakerna till kontaktproblemen

var inte lätt att förutse. För att skapa en positiv atmosfär be

drev Incaplaget vid sidan av sin forskning också klinisk-medi

cinsk verksamhet. En ambulerande klinik som sköttes aven

sjuksköterska och en läkare cirkulerade mellan samtliga under

sökningsbyar. På grund av de små resurser som kliniken hade

kunde endast lindriga fall behandlas. Svårare fall remitterades

till sjukhus i närmaste stad. Magdalenaborna förstod inte denna

patientpolitik och opponerade kraftigt mot att endast de lind

riga fallen, som i deras ögon knappast behövde någon vård,

behandlades på kliniken. Mer än allt annat fruktade de dess

utom att bli inlagda på sjukhus. Resultatet blev att de allvar

ligt sjuka uteblev. Snart började man kritisera kliniken för att

den bara tog hand om kverulanter.

På grundval av Adam's undersökning av krissituationen fick
Incaps personal undan för undan möjligheter att motivera sin
verksamhet på sätt som stämde med magdalenabornas verk
lighetsrum och kunskaper. Att på kort tid arbeta bort före-



ställningen om att blodet inte kunde regenereras var omöjligt.

Man motiverade i stället blodproven med att blodet som var

så oersättligt måste undersökas så att det inte innehöll skadliga

beståndsdelar som minskade individens livskraft. Samtidigt

tilläts försökspersonerna att se vad som försiggick i laboratoriet,

själva iaktta blod genom mikroskop och på det sättet få en

uppfattning om främlingarnas sätt att uppfatta det. När väl

fruktan att barnen göddes för att ätas blev känd startade man

en kampanj för att övertyga befolkningen om lncaps välme

nande avsikter och lyckades också så småningom minska rädslan.

Den ensidiga associeringen mellan arbetslaget och byns ena

barrio bröts också upp och kontakterna fördelades jämt över

byn, och med dessa anpassningar till den faktiska situationen

kunde arbetet tas upp igen och fortsättas med större utsikter

till framgång.20
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VIII . Litteraturhänvisningar

Den internationella litteraturen om biståndsverksamhet i u-län

der är redan ansenlig. Bland de större arbeten om problem i

fältmiljö som kan anses vara tillgängliga för det stora flertalet

biståndsarbetare liksom för en talrik hemmapublik kan nämnas

den handbok som Margeret Mead sammanställt för FN:s räk

ning under titeln Culturai patterns and technical change (New

York 1949). En utmärkt handledning för hälsovårdsarbetare

av olika slag är Health, culture and community som redigerats

av B. D. Paul vid Harvard School of Public Health (New

York 1955). Den innehåller redogörelser för ett antal hälsopro

jekt i Latinamerika, Indien och Sydostasien. En del av upp

satserna i boken behandlar framgångsrika projekt medan andra

analyserar sådana som misslyckats. En bok av samma typ är

den något tidigare utgivna Human problems in technological

change redigerad av E. H. Spicer (New York 1952). Den inne

håller huvudsakligen material från Latinamerika och från mino

ritetsgrupper inom USA.

Helt nyligen har två arbeten av liknande typ publicerats. Det

ena, som jag upprepade gånger hänvisat till i denna bok, är

G. M. Fosters Traditional cultures and the impact of techno

logical change (New York 1962). Den andra har skrivits av

Conrad M. Arensberg och Arthur H. Niehoff och har titeln:

Introducing social change: a manual for Americam overseas

(Chicago 1964). Fastän den är skriven med utgångspunkt från



den amerikanske biståndsarbetarens problem, innehåller den åt

skilliga synpunkter som går att direkt tillämpa på den skandi

naviske biståndsarbetarens situation.

Mera specialiserad än dessa arbeten är den av Anne Burgess

och R. F. Dean redigerade Malnutrition and food habits. Den

utgavs 1962 och bygger på en konferens i Cuernevaca i Mexiko

1960 kring problem rörande kostförbättring och andra närings

frågor. I samband med dessa frågor tar boken upp många vik

tiga problem som kan återfinnas också i andra former av

u-landsarbete.
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