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Det finnes knapt noen 
utviklingskrise i verden
som det nå delte Sudan

ikke har hatt: borgerkrig,
hungersnød, oljeavhengighet,
korrupsjon, folkemord, militær-
diktatur, terrorisme, religiøse
konflikter, rasisme, interven-
sjon.

Det er derfor god grunn til å 
ønske Sør-Sudan alt godt når
landet om to dager markerer sin
ettårsdag som uavhengig
nasjon. Løsrivelsen var
nødvendig. Den kan ha lagt
grunnlaget for en positiv utvik-
ling i Sør-Sudan uten de oppri-
vende motsetningene som
preget Sudan. Men befolk-
ningen i sør på knappe ni milli-
oner kan også bli offer for egen
tillit til det nye regimet – det jeg
kaller regimets legitimitetsmo-
nopol, et monopol på å være
den legitime regjering. 

FN karakteriserte Sudan som
et land med «medium human
development». Karakteristikken
passer overhodet ikke på den
ekstreme fattigdommen i sør.
Området ble direkte underprio-
ritert av regjeringen i Karthum
når det gjelder økonomi, helse 
og skole. Som den engelske kolo-
nimakten, satset regjeringen i
Karthum alt på å utvikle
området omkring hovedstaden.

Resultatet var en enorm
motsetning mellom nord og sør
med rasistiske undertoner. Et
eksempel er den groteske 
kapring av slavearbeidere i sør. 
Slaveriet var selvsagt ikke et
uttrykk for knapphet på 
arbeidskraft. Det var en rasis-
tisk strategi for å bekjempe
opprørerne i sør. I dag kan den
nye regjeringen alltid vise til
slike forhold som årsak til egne
problemer.

Selv om den til nå lengste
borgerkrigen i Afrika formelt
tok slutt med fredsavtalen i
2005, er det fortsatt væpnede
konflikter. Både nord og sør

beskylder hverandre for å stå 
bak militser som terroriserer 
befolkningen på begge sider av 
den litt uavklarte grensen. 

Området er også preget av 
folkemordet i Darfur der 
kanskje hele tre hundre tusen 
mennesker ble drept, og over to 
millioner ble drevet på flukt. 
Det er fortsatt store flyktning-
problemer. Hver dag flykter 
mange desperate mennesker 
over grensen til Sør-Sudan, også 
fra andre områder. Leger Uten 
Grenser har forlengst slått 
alarm. Leirene i Sør-Sudan er 
overbefolket, og dersom ikke 
noe blir gjort, kommer vann-
mangelen til å bli helt akutt.

Tilsynelatende tar regje-
ringen i Sør-Sudan den alvorlige
situasjonen med fatning. Den er
ledet av president Salva Kiir i
den karakteristiske cowboy-
hatten som han i sin tid fikk fra 
president Bush. Som kjent tok 
Kiir over Sudan People’s Libera-
tion Movement (SPLM) da den
legendariske lederen, Dr John
Garang, døde i et helikopterk-
rasj i 2005. Det er SPLMs kamp
for uavhengighet som har gitt
regjeringen et legitimitetsmo-
nopol i dag.

Vi har sett noe tilsvarende før 
i land som Sør-Afrika og
Zimbabwe. Kampen mot apar-
theid ga frigjøringsbevegelsene
en velfortjent legitimitet. I ly av 
denne legitimiteten kunne de
etablere en ny politisk over-
klasse som nå beriker seg selv i
stedet for å forbedre leveforhol-

dene til innbyggerne. 
Det er for tidlig å si om Sør-

Sudan går den samme veien, 
men faresignalene er der. For 
eksempel etterlyser president 
Kiir 24 milliarder kroner som 
trolig har havnet i lommene til 
utro tjenere. I alt er 75 høytstå-
ende tjenestemenn og politikere 
under mistanke. Presidenten 
oppfordrer dem til å betale de 
stjålne pengene tilbake. Gjør de 
det, får de politisk amnesti. 

Initiativet kan være et tegn på 
at regjeringen tar korrupsjon på 
alvor. Alternativt kan det hele 
være politisk kosmetikk for å 
roe internasjonale samarbeids-
partnere. I år bidrar for 
eksempel Norge med 430 milli-
oner og en rekke rådgivere til 
Sør-Sudan. 

De norske rådgiverne har
blant annet hjulpet landet med 
få på plass en petroleumslov. 
Mer en 80 prosent av den 
sudanske oljen ligger i Sør-
Sudan. Rørledningene går im
lertid nordover, og der ligger
også oljeraffineriene. Alle sta
inntektene og alle eksport
inntektene kommer fra olj

Det er naturlig nok gjen
sidig mistenksomhet mell
nord og sør når oljeinntek
skal deles. I tillegg til denn
ytre usikkerheten kommer d
indre kampen om oljeinntek
tene. Det er i statsapparatet
pengene og mulighetene ligg

Det er her det er lønnsomt å 
satse for den som vil bli rik 
raskt.

I likhet med så mange land 
med betydelige ressurser og
svake institusjoner, har derfor
statsapparatet i Sør-Sudan raskt
blitt overbemannet. Antallet
politikere og byråkrater er mye
høyere enn i nabolandene.

Alt i alt kan et uavhengig Sør-
Sudan lettere bygge opp nye
institusjoner og nødvendig
kapasitet i statsapparatet og i
næringslivet enn det landet
kunne som en del av Sudan.
Men den nye nasjonen balan-
serer på en knivsegg. En positiv 
utvikling krever blant annet
tillit til regjeringen, men stor
tillit kan også gi vanstyre og
forfordeling.

Utgangspunktet er heller ikke 
det beste. En nasjon som har
hatt gjennomsnittet av alle de
verste utviklingskatastrofene i
verden, får lett en dårligere
start enn et land som bare har
hatt én av de verste katastro-
fene. 

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo
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Ettåringen Sør-Sudan
Den nye nasjonen trues av fortsatt konflikt, ressursenes forbannelse

og politisk vanstyre.
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ETTÅRSJUBILEUM. Tilsynelatende tar regjeringen i Sør-Sudan den alvorlige situasjonen i landet med fatning.
Den er ledet av president Salva Kiir i den karakteristiske cowboyhatten. Foto: Per Ståle Bugjerde

En enslig vandrer som ønsker å 
bidra til at verden blir bedre,
friere og mer omsorgsfull.
Kathrine Aspaas, journalist og 
økonom, hyller blant andre
kafédama som hentet hjem «en
av de første espressomaskinene
som noen gang har surklet på 
norsk jord» i Aftenposten.

Oksen vil i utgangspunktet ikke
angripe mennesker. De er kyr
som vil spise gress og være i
fred.
Dagbladets Inne & Ute-bilag 
øker kunnskapsnivået om
tyrefekting og transseksualitet 
blant storfe.

Vi skal bli heismontører, for de
går ofte til streik og tjener mange
penger. Men vi har ikke funnet
noen heismontørskole ennå.
Erlend Hatling (14) og Herman
Johnsen (15) fra Natland skole
deltar på utdanningsmesse i
Hordaland (BT.no)

Jeg følte at jeg var der siden vi
hadde hatt så mye kontakt.
Tidligere stortingspolitiker 
Saera Khan (Ap) hevdet å 
være direktør i it-selskapet 
Evry - helt til firmaet avviste at 
hun har jobbet der
(Dagbladet).

Ikkje at eg gjer det sjølv, altså,
men vi bør kanskje gjera det i 
tida framover.
Etter å ha blitt frastjålet «ein
pc og skilling» i et villainn-
brudd skal Runa Smedsmo i 
Lom begynne å se etter frem-
mede biler i bygda (Fjuken).

Det innebærer at man må sove
på dagtid og at man ellers er
avhengig av god søvnkvalitet fra 
tidlig kveld.
Turnuslegene i Namsos har
fått nok. Nå får ikke ungene i
byen lenger bruke skaterampa 
på dagtid (Namdalsavisa).

Eg brukar å sei at eg har ei lita 
jente, og vi har ei dotter saman.
I august gifter Bjørn Jensen
(60) og Maren Slettevold (30) 
seg på en gård i Førde (Firda).

Jeg prøver å begrense ekspone-
ringen av meg 
selv i mediene.
Etter å ha stått 
på vannski 
med ett ben, 
tent på gitarer 
og hoppet i 
høyet med 
pressen på 

ep, nekter hotellvert Petter
ordalen (bildet) å avsløre om

an går på kafé iført løpetights
VG).

ter at «Sakte fart»-skiltet på 
ybrua ble fjernet da brua ble
habilitert i høst og vinter, er 

et nå endelig kommet på plass.
agerø Blad Vestmar

stsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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Liberalismens grunntank

at individer og grupper i 

hovedsak må få leve livene sine i 

samsvar med de oppfatningene 

de selv har om hva som gir livet 

verdi og mening. Av dette følger 

at ytre inngrep i disse livene bør 

begrenses mest mulig. 

andre g

prinsippet om at bev

alltid ligger hos den som vil 

begrense borgernes frihet. Det 

liberale grunnpremisset er at 

enhver person har rett til å 

gjøre som han ønsker såfremt 

m 

r 

lde 

ene 

nettopp fordi de innebærer en 

svekkelse av et g

særlig høy orden. 

Den sentrale begrensningen 

på individets frihet settes av 

ndres rettigheter, og disse 

ettighetene vil i det vesentlige 

være definert ut fra den skaden 

man kan påføre dem. Hensynet 

til andres ve og vel setter 

rammer for individets frihet, 

slik at andre skal kunne nyte en 

tilsvarende frihet.  

Hva med hensynet til den 

enkeltes egne ve og vel? Det 

liberale svaret er at myndige 

borgere bør ha retten til å 

handle på måter som bare er til 

skade for dem selv. Vi har rett 

til å foreta uhyre dårlige valg 

dersom de bare er til skade for 

oss selv. Man bør unngå pater-

nalistiske lover, hvor man 

forbyr mennesker å gjøre noe 

de ønsker fordi man mener at 

det ikke er i deres beste inter-

esse å gjøre det. I den liberale 

tradisjonen har man vært anti-

paternalister til tro
ss for 

bevisstheten om at vi 

mennesker ikke alltid vet vårt 

eget beste. 

Paternalismen undergraver 

det unikt menneskelige ved 

mennesket, av evnen vi har til å 

ta kontroll over og forme våre 

egne liv, enten vi gjør det på 

gode eller dårlige måter. Selv-

kontroll og dømmekraft er for 

paternalisten noe folk bør 

forskånes fra å måtte utøve, 

mens de for den liberale er 

dyder som den enkelte må ha 

anledning til å oppøve. 

Hvis man skal forby noe med 

begrunnelse i skader en person 

kan påføre seg selv, må det 

være med henvisning til nega-

tive eksternaliteter, det vil si 

kostnader aktøren påfører 

andre gjennom sine valg, for 

eksempel økte helseutgifter 

som finansieres gjennom 

allmenn beskatning. Her vil 

imidlertid forsikringsordninger 

for gitte aktiviteter eller 

avgifter for å dekke inn ekster-

nalitetene være å foretrekke 

fremfor forbud.

Krig koster

L
injene i det øverste 

diagrammet viser utvik-

lingen i inntekt per 

innbygger i Burkina Faso og 

Burundi. Stolpene viser antall 

drepte i direkte krigshandlinger. 

Frem til utbruddet av borger-

krigen i Burundi hadde de to 

landene samme økonomiske 

utvikling. Fra 1990 og fremover 

oppstår det et stort gap. 

Burkina Faso tok del i den 

globale veksten på 1990-tallet, 

mens Burundi stagnerte. 

Burundi er typisk for mange 

konfliktland. Økonomien 

kollapser og blir værende på et 

lavt nivå. En krig med 2500 

drepte over fem år stjeler i snitt 

15 prosent av nasjonalpro-

duktet, i tille
gg til en rekke 

andre skader. I et typisk 

konfliktland med ti millioner 

innbyggere og en allerede fattig 

befolkning betyr et slikt 

inntektstap at tre prosent eller 

300.000 nye mennesker ikke 

lenger har nok mat, og at 1,8 

prosent eller 180.000 mister 

tilgang på rent vann.

I det samme landet vil 

forventet levealder synke med 

ett år og spedbarnsdødeligheten 

øke med ti prosent. Disse tørre 

tallene utgjør ti millioner tapte 

leveår og 1000 døde barn per år.

For hver soldat som drepes på 

slagmarken, dør det mer enn ett 

spedbarn av indirekte årsaker. 

Krig har også klare negative 

konsekvenser på andre 

områder, som for eksempel 

tilgang til rent vann.

Det nederste diagramme

viser langtidseffektene av k

Her har vi beregnet den gj

nomsnittlige virkningen o

tid av alle konflikter de si

årene. De røde prikkene 

den forventede økonomi

utviklingen i et hypoteti

fredelig, middels fattig l

Som de fleste land i ver

det hatt økonomisk vek

1970, og helseindikato

spedbarnsdødelighet 

forventet levealder ha

sterk positiv utviklin

Land som har hat

konflikter har ikke 

denne utviklingen.

streken viser den f

utviklingen dersom

borgerkrig fra 197

det hypotetiske la

vertikale linjene

heten i vårt ansl

Som vi så for B

kriger til umiddelbar økono-

g Etter krigen er 

D

viktigste årsakene til at kriger 

bryter ut. Økonomen Paul 

Collier kaller dette «konflikt-

»: Krig gjør land enda mer 

ny krig.

At borgerkrig gjør skade og er 

kostbart, er nokså åpenbart. Ny fors-

kning fra PRIOs Senter for borger-

krigsstudier gir oss mer kunnskap 

om akkurat hvor store og langvarige 

skadene er.
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 Hvem: Gates, Scott; Håvard Hegre, 

Håvard M. Nygård & Håvard Strand, 

2012.
 Hva: Development Consequences 

of Armed Conflict.

 Hvor: World Development 40(9): 

1713–1722

Kinander på ville

I kronikken «Hva bør være 

IIstraffbart» som sto på trykk i 

DN torsdag 5. juli tar Morten 

Kinander i Civita opp spørs-

målet om det har blitt for 

mange straffebud. Om Kinander 

har et poeng, velger han eksem-

plene sine med liten omhu.

gjør s
lsmann 

Han gjør seg bl.a. til talsmann 

for at doping skal kunne 

benyttes fritt s
å lenge det ikke 

brukes i konkurranser, og 

begrunner standpunktet med at 

«Det er vanskelig å se hvordan 

det å ødelegge egen kropp skal 

være en «skade» på samfunnet

være en «skade» på samfunnet 

utover at det

selv da (..)».

samfunnssk

ved dopingi

DN har skr

kler i den s
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tydeligvi
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or for de

FOR FORSVAR-

LIG ARBEIDS-

MILJØ. Grethe 

Gullhaug

Amartya Sen påpeker at vi må 

legge vekt på både et mulighets-

aspekt og et prosessaspekt ved 

friheten. Mulighetsaspektet 

handler om at mer frihet gir oss 

større mulighet til å forfølge de 

målene vi har i livet og prosess-

aspektet om at selve det å velge 

også er av stor betydning. 

Forbud innskrenker alltid 

prosessaspektet og som oftest 

også mulighetsaspektet.

For å leve fritt kreves at en 

vesentlig mengde handlingsal-

ternativer og levevis står åpne, 

og det taler for at mengden 

forbud bør begrenses mest 

mulig. Det kan finnes grunner 

til at visse alternativer skal 

utelukkes, fortrinnsvis fordi de i 

en eller annen forstand utgjør 

en rettighetskrenkelse, men 

hvert slikt unntak fra regelen 

om full frihet må begrunnes. 

 Lars Fr. H. Svendsen, 

professor i filosofi, Universitetet 

i Bergen og Civita

Profittmotiv og forbud

O
ve A. Vanebo i Civita har 

i DN 3. juli selvfølgelig 

rett i påpekning av 

mangel på konsistent politikk 

når private firma kan være 

underleverandører for 

offentlig betalte barnehager 

og sykehjem, men ikke for 

skoler. Problemet er «offentlig 

alte in
betalte in idtilpa

vidtilpassede 

tjenester» eller OBIT-

tjenester. Slike tjenester er 

inntektsoverføringer i form av 

gratistjenester, som er en 

viktig del av den generelle 

fordelingspolitikk i en 

m den

velferdsstat som den norske.

I teorien skjer privat produk-

sjon i henhold til modellen for 

perfekt konkurranse. I praksis 

skjer privat produksjon nesten 

uten unntagelser i henhold til 

teoriene for monopolistisk 

konkurranse eller oligopol. Når 

slike konkurranseformer er alter-

nativet til offentlig egenproduk-

sjon, er det ikke åpenbart at 

privat produksjon er mer effektiv.

Spørsmålet på lang sikt er om 

renprofitten under ufull-

kommen konkurranse er større 

enn den eventuelle ineffektivitet 

i offentlig forvaltning.

roVed produksjon OBIT-

tjenester, også kalt ansikt til 

ansikt tjenester, er mulighetene 

for produktivitetsvekst og effek-

tivisering begrenset. Utgiftsbes-

parelser ved privat produksjon 

kan da fortrinnsvis ta form av 

redusert kvalitet for tjeneste-

mottagerne eller de ansatte 

(lønn og arbeidsbetingelser). 

Det synes det også å være klare 

eksempler på. Internasjonale 

erfaringer med bruk av under-

leverandører for OBIT-tjenester 

viser generelt sett ikke at det er 

utgiftsbesparelser å hente.

Og det at offentlig virk-
s

somhet i Norge følger lands-

dekkende lønnsavtaler og 

arbeidsmiljøloven, er ikke tegn 

på ineffektivitet.

Det bør imidlertid neppe være 

forbud mot private underleve-

randører. Det gjelder spesielt 

non-profit organisasjoner, som 

gir rom for personlig engasje-

ment og dugnadsånd. Profittmo-

tivet er bare ett av flere motiver. 

Langt viktigere motiv er knyttet 

til profesjonsetikk og 

samfunnsånd. Det gjelder vel 

også en organisasjon som Civita.

 Stein Østre, professor ved 

Høyskolen i Hedmark, Rena
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