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Stolen står tom. For første
gang siden 1983 har vi 
ingen utviklingsminister.

Regjeringen mister stemmen
som skal se sakene fra utvik-
lingslandenes side. Ute i verden
blir det lagt merke til.

Også i andre land er folk 
splittet i synet på utviklings-
hjelp. De tror at Norge nå skal
nedprioritere samarbeidet med
utviklingsland. Hva ellers? Men
er det ikke også like greit? Gjør
ikke dagens utviklingshjelp bare
vondt verre? 

Det er ikke vanskelig å peke
på feil og mangler ved utvik-
lingshjelpen – fra det norske
Kerala-prosjektet på 1950-tallet
til noen av dagens miljøpro-
sjekter i Tanzania. Men feil
betyr ikke generell fiasko.

En av de beste empiriske
oversiktene er skrevet av den
anerkjente utviklingsøkonomen
Jonathan Temple. Etter en
hundresiders gjennomgåelse
konkluderer han: Mange erfa-
ringer tyder på at utviklings-
hjelpen har positive virkninger;
hypotesen om at utviklings-
hjelpen er skadelig, har derimot
ikke den samme empiriske
støtten.  

Med andre ord sier han at så 
lenge hjelpen ikke er perfekt, er
det selvsagt rom for forbe-
dringer. Prøving og feiling synes
ikke å forverre situasjonen selv 
når prøvingen feiler. Dersom
dette er riktig, bør en oppriori-
tere stillingen som utviklings-
minister snare enn å legge den
ned.

Kanskje den tomme minister-
stolen er første varsel om at den
nye regjeringen akter å legge
om hele utviklingspolitikken?

Da er det verdt å merke seg at
mange gode krefter i forskjellige
norske utviklingsmiljøer går inn
for en dramatisk omlegging der
oljefondet skal benyttes på nye
måter. Det skal få nye ben å stå 
på – men først og fremst fordi
det skal lønne seg for oss – ikke
fordi vi skal gi noe bort av den
store formuen. Forslagene er så 
like at noen må ha snakket
sammen:

 Norfund, Statens investe-
ringsfond for næringsvirk-
somhet i utviklingsland, ber om
mer kapital. Gi oss én prosent

av oljefondet innen 2020,
oppfordrer administrerende
direktør Kjell Roland. Styre-
lederen hans, Kristin Clemet,
ønsker også mer kommersielle
oljefondsinvesteringer i Afrika 
og i Asia.

Kirkens Nødhjelp har 
underlig nok også kastet seg på 
kampanjen for å splitte opp
oljefondet på denne måten.
Organisasjonen har engasjert
en ekspert på internasjonal
finans, Sony Kapoor, til å skrive
en rapport som tilsynelatende
støtter Norfunds ønsker. Er det
en slik pengebruk Kirkens
Nødhjelps trofaste bidragsytere
ønsker?

Kapoors omfattende rapport 
argumenterer i detalj for en
omlegging av hele forvaltningen
av oljefondet. Å investere i
fremvoksende økonomier skal
ifølge rapporten gi lavere risiko
og høyere avkastning. I forordet
sier generalsekretæren i
Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie
Helland, at økte investeringer i
utviklingsland sikrer verdiene i
oljefondet samtidig som det
bidrar til utvikling. Også hun
fremhever Norfund som en
naturlig samarbeidspartner.

Leiv Lunde og Henrik Thune, 
to sentrale utviklingsaktører
både i forskning og politikk, er
også med. De har nylig publisert
boken, «Hva Norge kan være i
Verden», der de blant annet
foreslår at en «økende del av 
fondet bør investeres i fremvok-

sende markeder, med større 
risikovilje enn det vi har sett til
nå». De to anbefaler også at 
«stillingen som utviklingsmi-
nister legges ned» – og her har 
de altså allerede fått det som de
vil.  

Det er all grunn til å respek-
tere disse miljøene. Men er de 
ikke litt for samkjørte? Alle vil 
tilsynelatende gi mer oljepenger 
til Norfund. Ingen nevner den 
enorme ulikheten som rir 
verden, også innad i de enkelte 
utviklingslandene. De er over-
drevet optimistisk når det 
gjelder u-landsinvesteringer i 
disse polariserte økonomiene, 
og overdrevet pessimistiske når 
det gjelder utviklingshjelp. 

En viktig innvending mot
utviklingshjelp har lenge vært 
at den kan støtte korrupte 
regimer. Det er selvsagt ingen 
grunn til å tro at korrupsjon er 
et mindre problem når det 
gjelder utviklingsfinans. I be
tilfeller må en forholde seg ti
en liten elite som kontrollere
mye av næringslivet og 
statsapparatet. Problemet 
blir enda større av at inves-

teringene skal være lønnsomme.
Dersom mulighetene til høy 

avkastning er så store som det 
blir hevdet, kan en undre på 
hvorfor da ikke mer av kapita-
linvesteringene går til disse
utviklingslandene? Det er ikke
mangel på grådige folk med
kapital på jakt etter lønnsomme
investeringer. Men de investerer 
ikke i fremvoksende økonomier.
I et normalår strømmer det
omtrent like mye kapital til 
India som det gjør på én uke til
USA. 

Trolig er det sånn at når
forholdene ligger til rette for en 
kommersiell utvikling, trengs
ikke hjelpeinvesteringer
utenfra; når forholdene ikke
ligger til rette for en kommer-
siell utvikling, gir investeringer
utenfra tap. 

Jeg tror ikke vi kommer
utenom at hjelp til verdens
fattige ikke så lett kan organi-
seres som et privatøkonomisk 
lønnsomt investeringsprosjekt.
Heldigvis fins det andre måter. 

 Kalle Moene, professor,
Økonomisk institutt, Universi-
tetet i Oslo
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Når forholdene
ikke ligger til

rette for kommersiell
utvikling, gir investe-
ringer utenfra tap

Uten utviklingsminister
Norge legger ned den eneste ministerposten som skal arbeide for

andre enn oss selv.
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FÅR ANSVARET. Den nye blå regjeringen har fjernet posten som utviklingsminister. Den nye utenriksministe-
ren Børge Brende fra Høyre får ansvaret også for utviklingspolitikken. Dermed overtok han nøklene fra både
avgående utenriksminister Espen Barth Eide og avgående utviklingsminister Heikki Holmås.  
Foto: Terje Bendiksby,  NTB Scanpix 

Skrytelista til Jens Stoltenberg 
er lang etter åtte år. Men det har
ikke bare vært melk og honning.
Politisk redaktør Marie 
Simonsen i Dagbladet blander 
sammen skryteliste og handle-
liste.

Flått dreper sau.
Bladet Bonde og Småbruker 
fyller ut hullene i Dagbladets
flåttjournalistikk.

«I Rio danser alle samba», sang 
Cornelis Vreeswijk eggende på 
slutten av 1960-tallet. Mer 
sikkert er det imidlertid at byen
er Brasils hovedstad.
Aftenpostens kunstanmelder 
Lotte Sandberg ønsker seg 
nytt atlas til jul.

«Lurer på om det er helt greit at 
barnehagene leser homoeventyr
for små barn?»
Twitter-melding Fremskritts-
partiets Solveig Horne sendte 
ut 6. mai 2010 har fått et nytt 
liv denne uken.

Ingen statssekretærer fra Hade-
land.
Avisen Hadeland oppsum-
merer regjeringsskiftet.

Jeg er oppfostret på melk fra 
melketanken hjemme.
Odelsjente Sylvi Listhaug (Frp)
overtar som landbruksminister 
og greier ut om sin cv.

Når landbruksministeren fors-
vann ut av nevane på oss var det 
nok meir tufta på at det måtte
damer inn i regjeringa og.
Skuffet leder av Sogn og Fjor-
dane Høyre, Arve Mjømen, 
forklarer Firda hvorfor Bjørn
Lødemel ikke ble statsråd.

Odelsjenter er ikke hva de 
engang var. Som regel har de 
lite peiling på landbruk, spesielt 
når de er i hennes alder.
Sosiolog Reidar Almås i Norsk 
senter for bygdeforskning 
forteller Klassekampen at 
odelsjenter var bedre før.

Jeg er ikke noe god til å strikke.
Høyres Astrid Nøklebye
Heiberg (77) forteller NRKs 
Politisk kvarter hvorfor hun 
heller vil være statssekretær i
Helsedepartementet enn å 
sitte hjemme.

KRAGERØ: Endringene i politi-
ektene som gjaldt melde-
t blant andre for tiggere, ble 
temmig vedtatt. Når det
ldt forbudet mot overnat-
g i parker og på parkerings-
asser, fikk Ellef Ellegård,
rp, flertall for et forslag som 
å visse vilkår unntok over-

natting i bobil fra bestem-
melsen.
KV–Kragerø Blad 
Vestmar

idensist@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 .
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Ikkevoldskampanjer har større suksess i å endre autoritære 

regimer, enn bruk av våpen. Det er ikke bare ønsketenkning.

Ikkevold virker

H
vorvidt ikkevoldelige 

protestkampanjer kan 

være et effektivt våpen 

mot autoritære regimer, er et 

spørsmål som ofte er preget av 

synsing og ønsketenkning. 

«Selvfølgelig», sier pasifistene. 

«Naivt», sier kynikerne.

På begge sider av diskusjonen 

støtter man seg ofte på anek-

doter og enkelteksempler og lite 

på systematisk vitenskapelig 

belegg. 

Siden Den arabiske våren har 

vitenskapelige studier av ikke-

voldskampanjer fått en renes-

sanse, og empirien så langt 

peker i en retning at ikkevold 

virker. 

I den prisbelønnede studien 

«Why Civil Resistance Works: 

The Strategic Logic of Nonvio-

lent Conflict» (2012) har 

forskerne Erica Chenoweth og 

Maria J. Stephan samlet årlige 

data på over 250 ikkevoldskam-

panjer i perioden 1945 til 2006. 

Hovedspørsmålet i studien er 

om ikkevoldskampanjer kan 

være mer effektive enn voldelig 

opposisjon i å fjerne autoritære 

regimer. Svaret er et rungende 

ja. 
Forfatterne finner at ikke-

voldskampanjer er mer enn 

dobbelt så effektive som volde-

lige motstandskampanjer, selv 

når man tar høyde for at det 

ikke er tilfeldig hvor ikkevolds-

kampanjer forekommer oftest.  

I tillegg til å påvise en sterk 

assosiasjon mellom ikkevolds-

kampanjer og regimeendring, 

undersøker forfatterne, 

gjennom statistiske analyser og 

studier av enkeltcase, hvorfor 

ikkevoldskampanjer har større 

suksess. 

En av de viktigste suksessfak-

torene i ikkevoldskampanjer er 

at de har lavere kostnader for 

deltagerne, som i tur leder til 

bredere folkelig deltagelse. 

Voldelige kampanjer medfører 

større risiko for fysisk skade, og 

krever at deltagerne er i stand 

til å utføre vold, noe som gjør at 

voldelige opprør ofte rekrut-

terer unge menn. 

Deltagelse i ikkevoldskam-

panjer har færre inngangsbar-

rierer, og inkluderer oftere både 

kvinner, barn, unge og gamle. 

Mens voldelige kampanjer 

krever en høy grad av forplik-

telse og toleranse for risiko 

blant deltagerne, kan ikkevolde-

lige kampanjer rekruttere delta-

gere med ulik grad av risikovil-

lighet og dedikasjon. Deltagere i 

ikkevoldelige kampanjer kan 

returnere til livene og familiene 

sine når protestene er over, 

mens dette er mye vanskeligere 

for opprørere i væpnede 

grupper.  

Dette fører til at ikkevoldelige 

motstandsbevegelser oftere er 

større og bredere. Den gjen-

nomsnittlige ikkevoldsprotest-

kampanjen har 150.000 flere 

aktive deltagere enn voldelige 

motstandskampanjer, og 20 av 

de 25 største protestkampan-

jene (målt i deltagere) har vært 

ikkevoldelige. 

Nettopp deltagelse er 

nøkkelen til suksess for en 

motstandsbevegelse, viser 

forskningen. Bred og mang-

foldig deltagelse kan påføre et 

regime store kostnader: Det 

kan strupe regimets inntekts-

kilder ved å ramme økono-

mien, det kan legge press på 

elitenes sosiale nettverk, og – 

kanskje viktigst – det kan 

svekke militærets, politiets og 

byråkratiets lojalitetsbånd til 

regimet. 

Når regimet ikke lenger har 

lojalitet fra store deler av mili-

tæret og den økonomiske 

eliten, er det lite som skal til 

før det kollapser. Dette 

skjedde for eksempel i Egypt 

2011, da militæret til slutt tok 

side med protestbevegelsen 

som styrtet Mubarak. Cheno-

weth og Stephan demonstrerer 

dette empirisk når de viser at 

ikkevoldskampanjer oftere er 

suksessfulle når de fører til 

splittelser i regimets sikker-

hetsapparat, mens dette ikke 

gjelder for voldelige 

motstandskampanjer.

Fra Rose- og tulipanrevolu-

sjonene i Øst-Europa på 

midten av 2000-tallet til den 

nylige Arabiske våren finner vi 

eksempler på at ikkevoldelig 

motstand kan ha suksess. 

Chenoweth og Stephans studie 

viser at dette er mer enn bare 

tilfeldigheter. Ikkevold virker.

Gandhi hadde rett.

 Tore Wig, stipendiat i statsvi-

tenskap ved Universitetet i Oslo

ENDRING. Når regimet ikke lenger har lojalitet fra store deler av militæ-

ret og den økonomiske eliten, er det lite som skal til før det kollapser. 

Dette skjedde for eksempel i Egypt 2011. Foto: Alfredo Durante
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Djevelen er løs på Koster

L
a oss kalle ham Bengt. Han 

er født, oppvokst og har 

bodd hele livet på Nord-

Koster utenfor Strömstad i 

Sverige, var fisker, er i dag 86 år 

og pensjonist. De fleste naboene 

er borte. De blir stadig færre. De 

gjen
som er igjen, rundt 100 i tallet, er 

m hamm ham
gamle ogamle og på 

vei ut. Barna, skolen, posten, 

butikken er borte. Går du i land 

en mørk høstkveld er det langt 

mellom opplyste vinduer. 

Men til Strömstad er det god 

båtforbindelse. På det raskeste 

tar det ikke mer enn 25 

minutter inn til by og arbeids-

plasser. 

Sånn sett kunne det vært et 

yrende liv ute på øya. Det er det 

dt p

også i høysesongen midt på 

rfor ik

sommeren. Hvorfor ikke resten 

av året når arbeidsplassene er så 

nære? Eiendomsprisene forteller 

alt. I dag bor eierne i Halden, 

Moss, Oslo, Göteborg og Stock-

holm. Når Bengt dør, forteller 

statistikken at også hans hus 

forsvinner til sommergjester med 

velfylt lommebok: Fem, seks, syv 

millioner kroner. En tomt er nå 

til salgs, ett mål, fire millioner 

kroner bare for tomten. Hadde 

det stått et hus der, snakker vi 

fort omfort om ti millioner pluss.

Bengts arvinger har derfor ikke 

råd til å overta det slitne huset 

hans. Prisen blir for drøy når én 

må kjøpe de andre ut. 

– Djävulen är lös på Koster, sa 

Bengt da vi snakket om dette.

– Om vi bare hadde boplikt 

som i Norge. Da hadde saker og 

ting vært annerledes her på øya, 

fortsatte han.

Eiendomsmegler Tormod 

Møller snakker for sin egen 

når han i DN torsdag

forretning når han i DN torsdag

sier at han ikke tror på noen pris-

boom uten boplikt på Hvaler. 

Han vil tjene, tjene grovt på 

opphevelse av boplikten. Øysam-

funnet ligger noen kabellengder 

fra Koster, er like vidunderlig 

vakkert og deilig om sommeren 

og like fristende for alle som kan 

betale for herligheten. Møller vet 

like godt som jeg hvem det er.

 Robert Sørensen, eier av 

«fritidsstuge» på Nord-Koster

«fritidsstuge» på Nord-KosterINNLEGG

Boplikt

God kommunisme-

sammenligning

E
ksemplene på sentralsty-

ringen og detaljregule-

ring i landbrukspoli-

tikken som gjør 

«kommunisme på norsk» til 

en god sammenligning, er 

mange:

 Produksjonen blåses opp 

med høye subsidier, for så å 

bremses med kostnadsdri-

vende konsesjoner og melke-

kvoter.

 Når produksjonen likevel 

blir for høy til at de fremfor-

handlede målprisene kan 

oppnås, dumpes varene i 

utlandet til en brøkdel av 

norsk pris. 

 Samvirkebedriftene gjen-

nomfører markedsregule-

ringen samtidig som de får lov 

til å konkurrere i markedene.

 Melkesektoren er underlagt 

et byråkratisk system der noen 

meierivarer avgiftsbelegges 

mens andre subsidieres. For 

eksempel ilegges drikkemelk 

er avgift på nær to kroner per 

liter, som blant annet går med 

til å finansiere eksporten av 

Jarlsberg.

 Næringsmidler som bear-

beides med norske råvarer (for 

eksempel Grandiosa) inngår i 

et komplekst og uforutsigbart 

system med toll, eksportstøtte 

og prisnedskriving. For å 

hindre at import forstyrrer 

dette sinnrike systemet, 

beskyttes det norske markedet 

med tollsatser på mellom 200 

og 400 prosent.  

Den nye landbruksministe-

rens uttalelser tyder på at hun 

ønsker å avregulere disse vare-

markedene. Oppslutning for 

en gradvis avregulering burde 

hun kunne få fra Høyre og det 

liberale Venstre, som jo 

vanligvis ikke er sterke tilhen-

gere av statlig detaljregulering 

av private varemarkeder. Med 

et slikt flertall i Stortinget er 

det mye som kan gjøres rela-

tivt raskt. 

Omsetningen av matvarer 

kan overlates til markedene, 

ved å fjerne markedsregule-

rings- og prisutjevningsord-

ningene, mens Konkurranse-

tilsynet, som i dag er 

vingestekket på jordbruksom-

rådet, bør få ansvaret for å 

sikre virkningsfull konkur-

ranse.

Konkurranse fra utlandet 

kan gradvis innføres ved å 

senke tollsatsene – i første 

omgang til et nivå som gjør 

importvarer konkurransedyk-

tige med norske varer.

I sum vil dette gi en kontrol-

lert konkurranseutsetting av 

primærproduksjon, foredlings-

industri og dagligvarekjeder. 

Konkurranse er som kjent et 

effektivt virkemiddel for å 

sikre en god ressursbruk for 

varer som er velegnet til å 

omsettes i markeder, som 

melk, fisk, og klær. Det stimu-

lerer til nyskaping, produktut-

vikling og effektivitet. Det er 

en viktig drivkraft for å sikre 

lave priser og et godt vareut-

valg, og det krever langt 

mindre byråkrati enn et 

sentralregulert system. 

Selv om Bondelaget i sine 

spørreundersøkelser finner ut 

at nordmenn vil ha dyr norsk 

mat, tror jeg faktisk bedre 

vareutvalg til lavere priser vil 

kunne vise seg å bli en 

vinnersak for den blå regje-

ringen.

Så til den dårlige nyheten. 

De blå partiene ønsker nemlig 

å holde norsk matproduksjon 

på et høyt nivå. Det skal blant 

annet gjøres ved å knytte 

tilskuddene i enda sterkere 

grad til produsert mengde, og 

samtidig svekke differensier-

ingen med hensyn til gårdenes 

størrelse og lokalisering.

De ønsker altså at statens 

skatteinntekter skal benyttes 

til å subsidiere matproduksjon 

på store gårdsbruk i sentrale 

strøk av landet. 

Det er ingenting i veien med 

store gårdsbruk på flatbyg-

dene – ei heller høy norsk 

matproduksjon. Poenget er at 

det ikke bør brukes milliarder 

i skattepenger til slike formål. 

I likhet med fiskeri og havbruk 

produserer jordbruket varer 

som er velegnet til å omsettes i 

et marked. For slike varer er 

handel et godt verktøy for å 

sikre en internasjonal arbeids-

deling som reflekterer de 

enkelte landenes fortrinn.

Av hensyn til miljø og global 

matsikkerhet bør det være 

ressursgrunnlag og evner, og 

ikke mengden av produksjons-

subsidier, som bestemmer hvor 

produksjonen skal skje. Nettopp 

derfor jobber WTO for å fase ut 

produksjonsdrivende støtte som 

forstyrrer handelen mellom 

land. Forslagene fra de blå 

partiene om å knytte støtten 

enda nærmere til produksjon er 

ikke bare dårlig bruk av skatte-

penger, men også et dårlig 

signal til våre handelspartnere.              

Konklusjonen er at den blå 

regjeringen bør hoste opp bedre 

argumenter for jordbruksstøtte 

enn å sikre høy matproduksjon 

i et land som typisk har dårlige 

naturgitte fortrinn i slik virk-

somhet.

Bønder og eiendomsbesittere 

bør heller betales for å forsyne 

fellesgoder som det kan være 

betalingsvilje for, som for 

eksempel jordvern, kulturland-

skap, biodiversitet og miljø. 

Som en ser i mange andre land, 

kan dette være i form av beva-

ring og konservering av åpent 

landskap og verdifulle natur-

typer.         

 Ivar Gaasland, forsker ved 

Universitetet i Bergen

Regjeringen bør 

hoste opp bedre 

argumenter for jord-

bruksstøtte enn å si-

kre høy matproduk-

sjon i et land som 

typisk har dårlige  

naturgitte fortrinn

 STØTTE TIL STORE. Det 

er ingenting i veien med store 

gårdsbruk på flatbygdene – 

ei heller høy norsk matpro-

duksjon. Poenget er at det 

ikke bør brukes milliarder i 

skattepenger til slike formål. 

Her fra et gartneri på Jæren.  

Foto: Gunnar Blöndal

Den nye landbruksministeren fra Frp har en 

gang kalt landbrukspolitikken for «kommunisme på 

norsk». Når en ser på sentralstyringen og detaljregule-

ring av matvaremarkedene, er denne analogien god.
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Hvem: Erica Chenoweth og Maria 

J. Stephan (2012)

Hva: «Why Civil Resistance Works: 

The Strategic Logic of Nonviolent 

Conflict»

Hvor: New York: Columbia Univer-

sity Press

Kontakt oss: Fersk forskning, 

oppsiktsvekkende funn, ny innsikt? 

DN inviterer forskere til å bidra i spalten 

«Forskning viser at ...» Ta kontakt på 

debatt@dn.no
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