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1. BAKGRUND: DET KALLAS BIST‚ND, MEN VAD ƒR
DET EGENTLIGEN?
Eva Bj€rklund
Vƒsteuropas och USAs bist€nd till f d kolonier och beroende stater, som frigjorde sig decennierna
efter andra vƒrldskriget, var redan fr€n b„rjan en liten rƒnnil i f„rh€llande till den enorma
resurs„verf„ringen fr€n ”tredje” till ”f„rsta” vƒrlden genom exploateringen av naturtillg€ngar,
arbetskraft och marknader och orƒttfƒrdiga handelsvillkor. Bist€ndet var i grunden avsett att sprida
den vƒsterlƒndska utvecklingsfilosofin och bereda marknader f„r storbolagen, men inom bist€ndsramen f„rekom ocks€ investeringar i jordbruk, infrastruktur och industri som i en del fall bidrog
till ekonomisk och social utveckling.
Med skiftet fr€n slutet av 70-talet fr€n keynesiansk utvecklingskapitalism till nyliberal roffardito
anvƒndes bist€ndet f„r att p€tvinga beroende lƒnder total „ppenhet och strukturanpassning till
f„rm€n f„r den bolagsledda globaliseringen. Efter kritik mot 80-talets ekonomiska strukturanpassningsprogram och dess katastrofala f„ljder, b€de fr€n de egna leden och fr€n vƒnster,
seglade demokrati och sk ”good governance” (regeringsduglighet) upp p€ den bist€ndspolitiska
agendan under 90-talet. Krav p€ ekonomiska reformer kombinerades med politiska krav, inriktade
p€ inf„randet av demokratisystem efter de ledande imperialistiska lƒndernas f„rebild.
I de fall dƒr fattigdomen p€tagligt minskat och reell ekonomisk utveckling kommit till st€nd har
detta mindre berott p€ bist€ndet och mer p€ om sjƒlvstƒndiga stater dels kunnat skydda egen
industri och jordbruk, dels kunnat attrahera utlƒndska investeringar utan att ge upp sin finansiella
sjƒlvstƒndighet och kontroll „ver utvecklingen. Men m€nga andra har blivit bist€ndsberoende
samtidigt som grunden f„r reell utveckling har undergrƒvts. Bist€ndet och l€nen har genom sina
villkor bidragit till att de underordnade lƒnderna i stor utstrƒckning har ber„vats sina redskap f„r
nationell ekonomisk utveckling och m„jligheten att bedriva sjƒlvstƒndig politik.
Parallellt med bist€ndsgivarnas „kade fokus p€ politiska reformer i de mottagande lƒnderna
inleddes en f„rskjutning fr€n bist€ndsamarbete med regeringar till satsningar p€ civilsamhƒlle och
frivilligorganisationer, b€de i givar- och i mottagarlƒnderna. I bist€ndsretoriken ƒr ”ƒgarskap”,
”partnerskap” och ”deltagande” de nya modeorden. I praktiken har den tidigare direkta styrningen
av den ekonomiska politiken kommit att ersƒttas av, eller kombineras med, en mer indirekt
kontroll och inblandning i de fattiga lƒndernas politiska system och civila samhƒllen.
Sedan 90-talet kan konstateras en enorm tillvƒxt av antalet s.k. NGO:er (Non-Governmental
Organisations eller icke regeringsanknutna organisationer), i b€da ƒndarna av bist€ndsf„rh€llandet,
dels en f„rvandling av folkr„relser till lobbyorganisationer, dels framvƒxten inom NGO-vƒrlden
av bist€ndsf„retag. Samtidigt mƒrks ocks€ en p€taglig urgr„pning av regeringsmakt och statlig och
offentlig administration i mottagarlƒnderna.
Folkr„relser med samhƒllsf„rƒndring som drivkraft omvandlas eller utkonkurreras av s€ kallade
NGO:er, vƒlfinansierade av stat eller kapital i vƒstvƒrlden (vilket g„r det rimligare att tala om


Eva Bj„rklund ƒr ledamot av Vƒnsterpartiets partistyrelse och ansvarig f„r internationella fr€gor

2

WGO, Western Governmental Organisation, ƒn NGO). Dagens bist€ndspolitik spelar en viktig
roll i detta, d€ den leder till att organisationer anpassar sig till finansiƒrernas dagordningar,
snarare ƒn att bygga p€ folklig organisering utifr€n lokala behov. Dƒrmed blir bist€ndet i ƒnnu
mindre utstrƒckning ƒn f„rr ett pl€ster p€ utplundringens s€r och i „kad utstrƒckning ett redskap
f„r fortsatt herravƒlde och utplundring.
Det ƒr bakgrunden till seminariet den 23 februari 2007. Syftet var att analysera sambandet mellan
den nyliberala globaliseringen, framvƒxten av NGO:er och den politiska f„rskjutningen av
utvecklingsbist€ndet. Och lƒgga grund f„r en fortsatt diskussion om hur en bist€ndspolitik fr€n
vƒnster kan se ut f„r att fungera som redskap f„r folklig frig„relse fr€n fattigdom och beroende.
Av programmet framg€r vilka ƒmnen som avhandlades i f„redrag, gruppdiskussioner och
avslutande paneldiskussion. F„redragen, anteckningarna fr€n gruppdiskussionerna och paneldebatten kan lƒsas i bifogade pdf:er.
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2. CIVILSAMHƒLLET OCH KAMPEN OM
HEGEMONIN
Eva Bj€rklund
Civilsamhƒllet kom p€ modet p€ 80-talet och har f„rblivit ett honn„rsord i den borgerliga
demokratidiskursen s€vƒl in€t i den r€dande vƒrldsordningens centra, som ut€t i den
internationella politiken, inte minst bist€ndspolitiken.
Under 80-talet lanserades begreppet civilsamhƒlle framf„r allt fr€n h„ger f„r uppbrytningen av
Warszawapaktslƒnderna i „ster, men ocks€ f„r den nyliberala nedmonteringen av vƒlfƒrdsstaten i
Sverige och andra lƒnder. I Latinamerika har det istƒllet, i allt st„rre utstrƒckning sedan 90-talet,
kommit att st€ f„r organiserat motst€nd i sociala r„relser mot den nyliberala ekonomins diktatur,
och f„r folklig organisering till st„d f„r ett socialistiskt samhƒllsbygge.
Begreppet det civila samhƒllet d„k upp med den borgerliga revolutionen som uttryck f„r
klassidentitet gentemot den feodala aristokratin. Det tog sig tv€ principiella uttryck: dels ett som
stƒller civilsamhƒllet mot naturtillst€ndet och dels ett som skiljer det civila samhƒllet fr€n det
politiska.
De liberala klassikerna definierade det civila samhƒllet som allt som skapar sociala samband,
innefattande marknaden. Det handlade om att anta en modern, rationell h€llning i motsats till ett
€lderdomligt samhƒlle, genomsyrat av religi„sa f„restƒllningar. Synsƒttet var anpassat till det
expanderande, industriella, kapitalistiska produktionssƒttet och framhƒvde betydelsen av
borgarklassen som bƒrare av och herre „ver samhƒllsutvecklingen.
Inget passar en hƒrskande klass bƒttre ƒn att ge de samhƒllsf„rh€llanden som ƒr till egen f„rdel
status av naturlag eller guds ordning. S€ kunde de feodala och kastsamhƒllena motiveras religi„st.
I den moderna vƒrlden gƒllde det att p€ samma sƒtt kunna befƒsta f„rh€llandet mellan kapital och
arbete.
Den borgerliga synen p€ det civila samhƒllet delas ocks€ ofta av andra samhƒllsklasser. Det
framh€lls som bevis f„r dess riktighet, men ƒr snarare ett uttryck f„r borgerlighetens hegemoni.
Till det civila samhƒllet h„r d€ f„retagsvƒrlden och allt som bidrar till den ekonomiska tillvƒxten.
Och dƒr ing€r idag ideella och professionella organisationer av olika slag, solidaritetsgrupper,
hembygdsgrupper, etniska minoriteter, kulturella eller idrottsf„reningar, kvinnoorganisationer,
ungdomsgrupper, yrkesgrupper, alternativ inom utbildning och sjukv€rd, kooperativ, den
informella ekonomin etc. och den vƒlg„renhet som enligt Adam Smith - och i modern tid
Internationella Valutafonden - ƒr marknadens "osynliga hand" och rƒttar till dess svagheter.
Dessa organisationer, institutioner, lobby- och konsultgrupper till€ts, uppmuntras och utnyttjas s€
lƒnge deras strƒvan efter rƒttvisa, milj„skydd, kvinnofrig„relse mm grundar sig mer p€ kritik av
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det ekonomiska systemets „vertramp ƒn p€ kritik av dess inneboende logik, s€ lƒnge de ser
ojƒmlika sociala f„rh€llanden och f„rtryck inte som en strukturfr€ga utan mer som en tillfƒllig
obalans. Och s€ lƒnge de f„rƒndringar de verkar f„r eller till och med genomdriver lƒmnar de
grundlƒggande samhƒlleliga f„rh€llandena or„rda, s€ att de kan fort-sƒtta och €terskapa sig.
Under den kapitalistiska ackumulationens €terstƒllarskede i slutet av 1900-talet - det nyliberala
skedet med koncentration, avreglering, privatisering - blev det n„dvƒndigt att „ka utrymmet f„r
detta civila samhƒlle och parallellt minska statens utrymme f„r att i stƒllet kunna gynna
bolagsfrihetens utbredning och vinstm„jligheter och f„rverkliga ”demokratin”, som det ocks€
kallas.
•verg€ngen fr€n utvecklingskapitalism till nyliberal kapitalism medf„rde att staten och politiken
f„rsvagades och mer och mer styrdes av bolagsintressen som samtidigt ocks€ „verf„rde sina
normer till civilsamhƒllet.
Privatiseringar, nedskƒrningar, kontroll, konsumism, styrning genom bidrag och uppdrag: Vi ƒr
alla bekanta med f„rskjutningen fr€n politik (stat) till kommers, fr€n utveckling till tillvƒxt, fr€n
medborgare till konsument, fr€n politiskt engagemang till religi„st, etniskt, kulturellt,
identitetsskapande engagemang och till vƒlg„renhet.
I detta spelar det civila samhƒllets dynamik och pluralism en viktig roll s€ lƒnge det inte p€ n€got
effektivt sƒtt ifr€gasƒtter den kapitalistiska samhƒllsordningen. Detta sker i national-staterna men
ocks€ internationellt dƒr sammanvƒxten av de globala ekonomiska hƒrskar-klasserna blir allt
tydligare liksom deras strƒvan efter kontroll „ver samhƒllena s€vƒl i Syd som i Nord.
Staters och bolags finansiering och „verf„ring av uppdrag till civilsamhƒlle och
frivilligorganisationer syftar till att tƒmja organisationer i imperialistiska centra och fragmentisera
folkliga r„relser och motst€nd i periferin. Och nƒr det gƒller bist€ndet tenderar det till att i mindre
utstrƒckning vara pl€ster p€ utplundringens s€r, och i „kad utstrƒckning bli ett redskap f„r fortsatt
herravƒlde och utplundring.
Dock
Industrialismen framvƒxt och uppdelningen mellan kapital och arbete skapade ocks€ en ny
underordnad klass som ƒr oumbƒrlig f„r det borgerliga samhƒllets materiella grundval. Men som
ocks€ utg„r ett hot som tidigt fann sina intellektuella som analyserade samhƒllet underifr€n.
F„r Marx innefattar det civila samhƒllet b€de de sociala f„rh€llandena och de ekonomiska, som
bestƒmmer villkoren f„r de f„rsta. Men han s„kte inte i f„rsta hand en definition av det civila
samhƒllet i sig, utan efter begrepp som g„r det m„jligt att analysera och p€verka
samhƒllsutvecklingen.
Det ƒr dƒrf„r som Marx ƒgnade mycket liten tid €t begreppet det civila samhƒllet och dƒrf„r som
han utvecklade ett annat analysredskap, teorin om klasserna och klasskampen som i hans „gon
mer precist kunde f„rklara de sociala r„relsernas dynamik.
Bland de olika marxistiska str„mningar som f„ljde fick en dogmatisk riktning „verhanden under
1900-talet med politiska regimer som satte sig „ver de sociala r„relserna. S€ nƒr civilsamhƒllet
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nylanserades p€ 80-talet som en del av den globala nyliberala enda vƒgen stod m€nga utan
redskap f„r att analysera vad som skedde.
50 €r tidigare hade Antonio Gramsci tagit upp det civila samhƒllet som en del av „verbyggnaden
p€ de ekonomiska f„rh€llandenas grund. F„r honom var civilsamhƒllet den plats dƒr en
samhƒllsklass eller klassallians kunde skaffa sig hegemoni, och dƒr de folkliga klassernas kamp
f„r hegemoni m€ste utkƒmpas f„r att uppn€ m€let att styra samhƒllet.
Under 1900-talet n€dde arbetarr„relsens kamp i Sverige och andra delar av Europa stora
framg€ngar, men aldrig tillrƒckliga f„r att bryta kapitalets logik. Och trots att arbetarr„relsen var
en betydande kraft i civilsamhƒllet stod den ganska handfallen inf„r den borgerliga nylanseringen
av civilsamhƒllet och dess enskilda organisationer, s.k. NGOer, i offensiven f„r att riva upp
vƒlfƒrdssamhƒllet. Och p€ 2000-talet ƒr den borgerliga hegemonin inte bara €terupprƒttad, utan
har ƒven etablerat sig i arbetarr„relsen.
Med den kapitalistiska ekonomins accelererande globalisering under slutet av 1900-talet blev
civilsamhƒllet och de vƒstligt finansierade NGO-erna (ƒven kallade WGO – Western
Governement Organisations) ocks€ viktiga demokratiska f„rklƒden i den imperialistiska enda
vƒgens filosofi och i oligarkiernas kamp f„r att beh€lla och stƒrka kontrollen „ver de tidigare
kolonierna i tredje vƒrlden, och ta kontrollen „ver den ny„ppnade andra vƒrlden.
Men detta sker inte utan motst€nd. Den sjƒlvutnƒmnda f„rsta vƒrldens „vermaga f„rhoppning att
kunna forma samhƒllsinstitutioner och beteenden efter eget sk„n i andra och tredje vƒrlden, driver
fram reaktioner som hotar att sl€ systemet „ver ƒnda. S€ kan vi ocks€ se hur begreppet det civila
samhƒllet - i Gramscis mening - €teraktiveras av de underordnade klasserna, framf„r allt i tredje
vƒrlden, men ocks€ i den f„rsta, medan det fortfarande huvudsakligen ing€r i imperialistiska
projekt i den andra vƒrlden.
Det civila samhƒllet ƒr format av organisationer och verksamheter som € ena sidan g„r det
m„jligt f„r de styrande klasserna att bygga upp sin hegemoni, och € andra sidan g„r det m„jligt
f„r de grupper eller samhƒllsklasser som utsugs eller marginaliseras att organisera sig f„r kamp
om hegemonin. Det civila samhƒllet ƒr sk€deplats f„r den sociala kampen, och de olika sƒtt man
beskriver detta p€ uttrycker olika ideologiska utg€ngspunkter.
S€ nƒr den borgerliga synen p€ civilsamhƒllet etablerades startade ocks€ motst€ndet. De sociala
folkliga r„relsernas kamp g€r ocks€ tillbaka till franska revolutionen och industrialismens och
borgerlighetens framvƒxt.
Och liksom f„r 200 och 100 €r sedan har det senaste sekelskiftet sett hur r„relser vuxit fram
lokalt och globalt mot den nyliberala globaliseringen, dess utplundring av mƒnniskor och milj„,
dess f„rvandling av jorden, vattnet, luften, mƒnniskokraften, ja hela livet till marknadsvara och
dess utarmning av demokrati och sjƒlvbestƒmmande.
Fr€gan om vi m€ste stƒlla oss ƒr hur ska vi f„rh€lla oss till en bist€ndspolitik som i grunden syftar
till att undergrƒva dessa r„relser, folk och lƒnder som arbetar f„r att befria sig fr€n nyliberala
tv€ngstr„jan och den utplundring som ƒr en f„rutsƒttning f„r den rika vƒrldens „verkonsumtion.
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Och hur skulle en bist€ndspolitik beh„va se ut f„r att gynna i stƒllet f„r att motverka folk, r„relser
och lƒnder som kƒmpar f„r kontroll „ver sina naturtillg€ngar och marknader f„r en ekonomisk,
demokratisk, social och milj„mƒssigt h€llbar utveckling, f„r jƒmstƒllda kvinnor och mƒn.
Det ƒr fr€gan f„r dagen.
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3. NGO-SVƒNGEN
Mikael Nyberg
Den 5 maj samlades ett hundratal ƒldre mƒn och en handfull kvinnor p€ Dorint Sofitel Seehotel
Ueberfahrt, en femstjƒrnig hotell- och konferensanlƒggning i Bayern. De bevƒpnade vakter som
var utposterade vid golfbanan och den intilliggande sj„n kunde kƒnna igen dignitƒrer som EUkommissionens ordf„rande Jos‡ Manuel Barroso, de tyska kristdemokraternas partiledare Angela
Merkel och Vƒrldsbankens nye chef, den tidigare bitrƒdande f„rsvarsministern Paul Wolfowitz.
Dƒr skymtade ocks€ en rad f„retrƒdare f„r de st„rsta kapitalen, bland dem Jacob Wallenberg och
Nokiachefen Jorma Ollila.
Bilderberggruppen, ett slutet sƒllskap f„r politiker och f„retagsledare fr€n Nordamerika och
Europa, h„ll sitt €rliga m„te. En av de nya deltagarna var fransmannen Bernard Kouchner. F„r 34
€r sedan grundade han den ber„mda bist€ndsorganisationen Lƒkare utan grƒnser.
Kouchners inlemmande i den exklusiva kretsen ƒr ett tidens tecken. Det sƒger n€got om det som
ibland kallas folkr„relser, men som allt oftare ƒr n€got helt annat.
Fr€gan om folkr„relsernas framtid fanns ocks€ som ett underliggande tema i en av de nyheter
som vƒckte mest uppseende i svensk press under v€ren. Dagens Nyheter avsl„jade i mars hur
f„rbundsledningen i SSU tillskansat sig offentliga bidrag och r„st„vertag mot
vƒnsteroppositionen med hjƒlp av manipulerade medlemsmatriklar. Men liksom i m€nga andra
skandaler hamnade det verkligt allvarliga i skymundan nƒr massmedier och politiska
kommentatorer tog sig an saken. Korruptionen ƒr inte bara utbredd i det socialdemokratiska
ungdomsf„rbundet. Den strƒcker sig ut „ver stora delar av det organiserade politiska livet, och
den handlar inte bara om f„rakt f„r f„reningsdemokrati och bidragsregler. Fifflet ƒr en utl„pare
av en st„rre f„rƒndring: organisationsvƒsendets fjƒrmande fr€n de sociala milj„er det tidigare
varit f„rbundet med.
Samma utveckling som g„r partier till konsultstyrda PR-maskiner, f„rvandlar tidigare
folkr„relser till professionella lobbying- och vƒlg„renhetsorganisationer. F„r medlemmarna, i den
m€n de finns kvar, €terst€r p€ sin h„jd att betala €rsavgiften. Forskning fr€n Norge visar att
h„ginkomsttagare och h„gutbildade tar „ver alltmer av organisationslivet. Lokalt finns
fortfarande aktionsgrupper och byalag med demokratiska strukturer, men centralt regerar
professionella vƒlg„rare och p€verkare.
Det ser likadant ut p€ den globala arenan. Dƒr kallas frivilligorganisationerna non-governmental
organizations, NGO:s, allts€ "ickestatliga organisationer". En mera trƒffande benƒmning vore
"icke s€ ickestatliga organisationer". I b„rjan av 1960-talet fanns ett par hundra internationellt
verksamma frivilligorganisationer. 1995 var de nƒstan 30.000. Det ƒr en m€ngmiljardindustri
med miljoner anstƒllda vƒrlden „ver. Hela denna NGO-svƒng ƒr starkt beroende av statliga
anslag. De rika lƒnderna slussar mer ƒn en femtedel av sitt utvecklingsbist€nd genom NGO-er.
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Brittiska Oxfam, en av de st„rsta branschen, f€r €rligen omkring 40 miljoner pund i underst„d
fr€n regeringen Blair och andra myndigheter.
M€nga professionella vƒlg„rare s„ker ocks€ sponsorer bland storf„retagen. Rainforest Alliance
tar emot pengar fr€n s€vƒl banankoncernen Chiquita som USA:s statliga bist€ndsorgan, USAID.
Oxfam inledde h„sten 2004 ett samarbete med kaffejƒtten Starbucks men fick avbryta det efter
omfattande kritik. Greenpeace driver projekt med Unilever och andra f„retag, och
organisationens tidigare chef, Peter Melchett, ƒr nu r€dgivare till den stora PR-firman BursonMarsteller.
NGO-svƒngen ƒr idag en etablerad karriƒrvƒg f„r befattningshavare i privatf„retag och offentliga
institutioner. En av premiƒrminister Tony Blairs r€dgivare ƒr Justin Forsyth, tidigare
kampanjchef hos Oxfam. En annan ƒr John Clark, som 1992 lƒmnade Oxfam f„r att p€
Vƒrldsbanken utveckla en strategi f„r kooptering av frivilligorganisationerna. Finansminister
Gordon Brown har hos sig Shriti Vadera, styrelseledamot i Oxfam och tidigare chef vid den
amerikanska storbanken UBS Warburg. En f„retrƒdare f„r en engelsk organisation som jobbar
med rƒttvisefr€gor i Afrika kommenterar i New Statesman:
- NGO-erna har med all rƒtt varit kritiska till svƒngd„rren mellan nƒringslivet och regeringen,
men samma f„rh€llande finns nu mellan NGO-erna och regeringen.
De professionella vƒlg„rarna har gott anseende i de rika lƒnderna, men p€ andra h€ll finns en
stark misstro mot dem. M€nga hjƒlpprojekt och kampanjer ƒr ytterst vƒllovliga, och det finns
frivilligorganisationer som h€ller b€de statsmakt och kapitalintresse p€ avst€nd. Likafullt ing€r
den vƒstliga vƒlg„renhetsindustrin i ett slags €terkolonisering av kapitalismens periferi. Inhemska
samhƒllsbyggen faller s„nder under trycket av skulder, strukturanpassningsprogram och militƒra
interventioner. In kommer NGO-er f„r att styra och stƒlla.
Jag trƒffade f„r n€gra €r sedan R Vidyasagar, en av Indiens ledande experter p€ barnarbete. Han
talade om de rika kapitalistiska staternas hyckleri. F„rst p€tvingar de lƒnderna i periferin
strukturreformer och handelsavtal som f„rsƒmrar levnadsvillkoren f„r de stora massorna.
Resultat: skolor f„rfaller, folk blir arbetsl„sa - och barnarbetet brer ut sig mer och mer. Sedan
stƒller vƒstlƒnderna till hall€ om barnen, startar k„pbojkotter och lanserar hjƒlpprojekt. Utbildning
ska ordnas i nya, informella former, och med ideella insatser ska barnarbetet trƒngas tillbaka.
Projekten ƒr nƒstan alltid knutna till det utlƒndska bist€ndet, och i vƒsterlandets bild av
utvecklingen i Indien har de en framtrƒdande plats. Se hƒr, brukar det heta, ett ljus i m„rkret f„r
de elƒndigaste av de elƒndiga.
Men Vidyasagar talade om tƒndsticksindustrin i Tamil Nadu:
- Sedan mitten av 70-talet har 24 NGO-er f„rs„kt utrota barnarbetet i tƒndsticksbƒltet. Hur har det
g€tt? 1979 var antalet barn i denna industri 45.000. Nu ƒr det 85.000. Jag brukar sƒga till dessa
hjƒlpare att det m€ste vara n€got grundlƒggande fel med deras angreppssƒtt.
Vidyasagar var inte uppgiven. Han kritiserade den uppgivenhet som ligger g„md i vƒst-vƒrldens
vƒlvilja. I medlidandet omfamnar vi enstaka mƒnniskor med omtƒnksamhet men lƒmnar
omstƒndigheterna som h€ller kollektivet nere or„rda. Den som uppr„rs „ver hur 85.000 barn
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f„rsliter fingrar, hƒnder och liv i tƒndsticksfabrikerna i Tamil Nadu st€r inf„r en politisk uppgift:
att solidariskt med folk i andra lƒnder g„ra n€got €t vƒrlden. Det ƒr n€got annat ƒn den etiska
revolution som marknadsf„rarna erbjuder stukade samveten.
- De sociala rƒttigheter vi har hƒr i landet, har vi tillkƒmpat oss med egen kraft, f„rklarade
Vidyasagar.
Men de professionella vƒlg„rarna har i m€nga lƒnder trƒngt folkligt f„rankrade r„relser €t sidan.
F„rfattaren Tariq Ali beskriver i en intervju i Internationalen vƒnsterns f„rfall i Afghanistan och
Mellan„stern. F„rst tydde sig revolutionƒrerna till Sovjetunionen. Nu talar de om mƒnskliga
rƒttigheter och hoppas p€ hjƒlp fr€n USA.
- De har ingen tilltro till sitt eget folk.
Vƒnstern l€ter sig sugas in i NGO-svƒngen i stƒllet. D€ tar islamisterna „ver. Mƒnniskorna ser
inget alternativ nƒr de s„ker vƒrja sig mot nyliberala omstƒllningar och utlƒndsk ockupation.
- Vart ska de g€, fr€gar Tariq Ali. Till NGO-erna fulla av vƒnsterintellektuella med feta l„ner?
Vƒnstern i hela den muslimska vƒrlden har drƒnkt sig i NGO-er och ƒr helt avskurna fr€n
verkligheten.
USA:s utrikesminister Colin Powell f„rklarade efter den 11 september 2001 att frivilligorganisationerna "utg„r en f„rstƒrkning av USA:s maktmedel ... en viktig del av v€r stridsgemenskap". State Department annonserar offentligt efter iranska grupper som ƒr beredda att mot
betalning verka f„r "regimskifte" i landet, och ett liknande program ƒr redan ig€ng f„r att skapa
en "konstruktiv instabilitet" i Syrien.
- Vi har f„rvandlat oppositionen till ett yrke, f„rklarar en forskare vid den inflytelserika tanketrusten Council on Foreign Relations i en intervju.
Det har g€tt s€ l€ngt att strateger i USA b„rjat ifr€gasƒtta nyttan av penningfl„det till liberalt
sinnade intellektuella och deras organisationer i arablƒnderna. Ju fler dollar mottagarna f€r, desto
mer f„raktade blir de.
F„retrƒdare f„r bist€ndsorganisationer i Afghanistan klagar „ver att mƒnniskorna de vill hjƒlpa
inte lƒngre vƒlkomnar dem. USA tvingar NGO-erna att skylta med stjƒrnbaneret nƒr de f„rdelar
bist€nd fr€n USAID, kontrakterade legosoldater far omkring i vitm€lade jeepar precis som de
utlƒndska hjƒlparna, och i de s€ kallade Provinsiella €teruppbyggnadsteamen samverkar
bist€ndsarbetare med militƒrer fr€n bland annat Sverige. Folk f„rknippar allts€ NGO-erna med
USA och dess st„dtrupper. "De ƒr misstƒnksamma mot oss „verallt dƒr vi dyker upp", f„rklarar
chefen f„r en brittisk frivilligorganisation f„r Financial Times. Lƒkare utan grƒnser lƒmnade
landet f„rra €ret sedan fem av dess anstƒllda skjutits ihjƒl, och i maj i €r fick Svenska
Afghanistankommitt‡n ett kontor f„rst„rt av demonstranter som protesterade mot tortyr och
skƒndningar av islam i USA:s f€nglƒger.
De statsst„dda frivilligorganisationerna betraktar sig gƒrna som f„retrƒdare f„r det "civila
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samhƒllet" gentemot statsmakten, och i enskildheter kan de vara radikala kritiker av sina
sponsorer. Men pengarna de lever p€ ƒr inte villkorsl„sa.
Regeringarna f„rdelar sina anslag till organisationer och projekt som anses frƒmja gƒllande
statsintresse. Den som sticker ut och drar €t annat h€ll riskerar att f„rlora underst„det.
Transnationella stiftelsen f„r freds- och framtidsforskning, TFF, fick efter nio €r med st„d fr€n
utrikesdepartementet i Sverige sitt bidrag indraget 2000. Samma sak hƒnde Kvinnor f„r fred.
B€da organisationerna hade skarpt kritiserat Natos politik p€ Balkan.
Ute i kommunerna har s„ndersparade sociala myndigheter tagit f„r vana att lƒmpa „ver
missbrukare, heml„sa och psykiskt sjuka till Stadsmissionen, Frƒlsningsarm‡n och andra
vƒlg„rare. Tidigare utgick generella bidrag till f„reningarna. Nu ƒr pengarna knutna till
specificerade tjƒnster. "Organisationerna kƒnner sig mer ekonomiskt beroende av kommunerna
och v€gar inte vara lika kritiska lƒngre", f„rklarar en direkt„r vid socialstyrelsen f„r Dagens
Nyheter.
NGO-erna blir i stƒllet anvƒndbara instrument nƒr statsmakten och andra sponsorer s„ker forma
den allmƒnna opinionen och bereda vƒg f„r angelƒgna beslut. 15.000 lobbyister be-arbetar EUorganen i Bryssel. De flesta av dem ƒr knutna till f„retagen och deras intresse-organisationer.
Men hƒr finns ocks€ NGO-er som uppbƒr underst„d fr€n EU.
- Kommissionen betalar p€verkare f„r att bli p€verkad, kommenterade kommissionƒren Siim
Kallas nyligen.
Enligt samma princip har UD och f„rsvarsdepartementet sedan mitten av 1980-talet finansierat en
vƒxande del av Svenska Freds- och Skiljedomsf„reningens verksamhet. 2001 redovisade
organisationen 4.900 betalande medlemmar. Men bara 15 lokalf„reningar - med sammanlagt 156
aktiva medlemmar - ans€g sig bedriva n€gon verksamhet. Fr€n 1980 till 1999 „kade
statsbidragens andel av inkomsterna fr€n 6 till 39 procent av intƒkterna. I utbyte fick regeringen
hjƒlp med att avveckla neutralitetspolitiken och inordna krigsmakten i EU:s och Nato:s
"fredsfrƒmjande" samarbete.
Ledande f„retrƒdare f„r Svenska Freds propagerade f„r ja-sidan vid folkomr„stningen om EU
1994, och f„reningen b„rjade delta i s€ kallade civil-militƒra „vningar, dƒr krigsmakter och
frivilligorganisationer fr€n olika lƒnder samtrƒnades f„r framtida uppgifter. Stabsmetodiken var
Natos och stora anslag kom fr€n USA:s f„rsvarsdepartement. I samband med „vningen Viking 99
publicerade sig f„reningens ordf„rande Maria Ermanno p€ DN-debatt tillsammans med den
militƒre befƒlhavaren Percurt Green. De bejakade omstƒllningen fr€n neutralitetsf„rsvar till
deltagande i EU:s och Nato-lƒndernas krigsoperationer i frƒmmande lƒnder.
Alltmer av samhƒllskritiken cirklar idag kring frivilligorganisationerna. Dƒr har milj„- och
utvecklingsfr€gorna sitt centrum, dƒr organiseras mƒnniskorƒttskampanjerna, och dƒr initieras
debatterna om rasism och kvinnof„rtryck. M€nga journalister som skriver om andra lƒnder ƒr p€
olika sƒtt knutna till de statsst„dda vƒlg„rarna. De ƒr sjƒlva involverade i deras projekt eller
beroende av anstƒllda i projekten f„r information och kontakter i en frƒmmande milj„. V€r bild
av omvƒrlden blir p€ detta sƒtt starkt fƒrgad av de icke s€ ickestatliga organisationerna.
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I b„rjan av 1990-talet larmade massmedierna om massmord p€ gatubarn i Brasilien. •rjan
Bartholdson, journalist och antropolog, var redakt„r f„r tidskriften Latinamerika och engagerad i
bist€ndsorganisationen UBV. Han skildrar i ett debattinlƒgg hur han och hans kollegor drogs med
i kampanjen. De publicerade otaliga artiklar, skrev b„cker och hƒften och reste runt med
fotoutstƒllningar och f„redrag. "Liksom alla andra var vi djupt indignerade „ver dessa barns
f„rh€llanden." En brasiliansk journalist hade angett siffran 7-8 miljoner gatubarn. Ingen satte den
i fr€ga. Det verkliga antalet var enligt senare berƒkningar omkring 40.000. D„dspatruller jagade
verkligen fram i k€kstƒderna, men de flesta offren var unga, svarta, sm€kriminella mƒn. Inte barn.
Varken journalister eller hjƒlpare hade intresse av s€dana nyanser. I medieindustrin och
bist€ndssvƒngen gƒller det som p€ yrkesslang kallas "survival of the cutest" - endast de s„taste f€r
uppmƒrksamhet.
Snart var flera hundra NGO-er p€ plats f„r att rƒdda gatubarnen. Det var inte lƒtt f„r dem alla att
hitta f„rem€l f„r omtanken.
•rjan Bartholdson fick sina f„rutfattade meningar skingrade nƒr han bosatte sig i staden Salvador
f„r ett fƒltarbete, men han s€g stƒndigt nya journalister anlƒnda f„r att skriva om utrotningskriget
mot barnen. Hjƒlparbetare, som lockats dit av tidigare reportage, vallade dem runt bland
fattigbarnen och gav dem de siffror och pratminus de beh„vde f„r att vidmakth€lla larmet - och
„vertygelsen att vƒsterlandets vƒlvilja ƒr rƒddningen f„r vƒrlden.
I de stora kriserna, d€ hangarfartygen b„rjar r„ra p€ sig, ƒr omedelbara statsintressen alltid
nƒrvarande i kƒnslofl„det. Nyheter och analyser silas genom ett nƒt dƒr massmedier,
professionella vƒlg„rare och statsmakt flƒtats samman. Tankekontrollen ƒr inte p€ n€got sƒtt
fullkomlig - eller ens sƒrskilt kontrollerad - men s€ lƒnge sammanflƒtningen fortskrider blir
„ppningarna f„r avvikande meningar ofr€nkomligen allt trƒngre. Den spontana id‡utvecklingen
fastnar i en urvalsprocess som ƒr strukturellt betingad att frƒmja "kamp mot terrorismen",
"humanitƒra interventioner" och andra krigsf„retag.
Bernard Kouchner skryter med den roll Lƒkare utan grƒnser spelat. "Vi etablerade den moraliska
rƒtten att ingripa lƒnder som tillh„r andra folk", f„rklarar han i en intervju. Han st„der
ockupationen av Irak och f„rordar ett tƒtare samarbete mellan NGO-erna och den franska staten som p€ andra sidan Engelska kanalen dƒr Oxfam "arbetar nƒra ihop med den brittiska regeringen
och f€r direkt underst„d fr€n den - till gagn f„r b€da parter". Sjƒlv blev han sm€ningom minister
och FN:s st€th€llare i Kosovo. Med sitt intrƒde i Bilderberggruppen fullbordar han en utveckling,
det sjƒlvutnƒmnda "civilsamhƒllets" fjƒrmande fr€n de medborgare det f„rutsƒtts f„retrƒda.
I Sverige riskerar skandalen kring ungdomsf„rbundens medlemsregister paradoxalt nog att
p€skynda processen. En sƒregenhet med dessa organisationer ƒr att statsunderst„den hittills
f„rdelats i proportion till antalet medlemmar. Ungliberalerna, som ƒr pyttiga till antalet, f„resl€r
att denna koppling helt enkelt avskaffas. Anslagen ska f„rdelas efter moderpartiernas r„stetal i
stƒllet. D€ skulle de unga politikerl„ftena bli ekonomiskt oberoende av medlemsbasen.
Skribenterna p€ Dagens Nyheters ledarsida tillskyndar f„rslaget. "Ungdomsf„rbundens tid som
folkr„relser ƒr sedan lƒnge f„rbi", skriver Anders Isaksson. "Att moderpartierna „vertar ansvaret
f„r dem framst€r som ett logiskt svar p€ utvecklingen."
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Partier utan medlemmar, folkr„relser utan folk och en samhƒllsdebatt utan avvikande meningar.
Vem g„r affƒr av den korruptionen?
PR-firman Mongoven, Biscoe & Duchin delade i en analys 1993 upp milj„aktivisterna i fyra
grupper: realister, idealister, opportunister och radikaler. F„r att g„ra milj„fr€gan hanterlig gƒllde
det f„r storf„retagen att f„rhandla sig till kompromisser med realisterna, baxa in idealisterna i
ofarliga positioner och isolera radikalerna. D€ skulle opportunisterna f„lja med p€ k„pet. Det
vƒsentliga i strategin var att bryta f„rbindelserna mellan r„relse och folk. Pengar och personliga
resurser investerades i stadgade milj„organisationer och i bearbetning av de mer idealistiska
r„relserna.
De professionella vƒlg„rarna svarade p€ inviterna med en medveten strƒvan att ta sig upp i
samhƒllshierarkin f„r att "p€verka makthavarna" och uppifr€n vrida utvecklingen €t rƒtt h€ll. Med
smarta medieutspel och med lobbying i regeringskanslier och f„retagsbyr€kratier skulle milj„n
rƒddas. Kritiken av milj„f„rst„relsen tystnade inte, men den s„gs upp i ett „verskikt av samhƒllet
dƒr varje ifr€gasƒttande av den r€dande vƒrldsordningen framstod som ett uttryck f„r bristande
realism. Kapitalet blir nu allt gr„nare i sin framtoning, och utbudet av alternativa varor allt st„rre,
men den globala milj„f„rst„relsen fortskrider utan hejd.
En politisk organisation utan f„rbindelser ner€t, utan folklig kraft, lever i stƒndig skrƒck f„r att,
som PR-konsulterna uttrycker det, utdefinieras ur debatten. Den ƒr utlƒmnad €t massmediernas
nycker och s€rbar f„r motst€ndares demagogi. I USA har storf„retagen med viss framg€ng
lyckats mobilisera lokala medborgargrupper i reaktion mot det milj„skydd som advokater,
politiker och intellektuella i storstƒderna gjort till sin angelƒgenhet. I Sverige riskerar de
samhƒllskritiker som hƒnger som utskott p€ statsapparaten att fladdra bort nƒr regeringsmakten
finner det lƒmpligt att strypa anslagen. Ledarredakt„rerna p€ Dagens Nyheter ropar redan efter en
s€dan rensning.
Vi beh„ver mer ƒn n€got annat folkr„relser av den sort som f„rtjƒnar sitt namn.

Artikeln •r tidigare publicerad i Socialistisk Debatt 2/2006
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5. KVINNO-NGO:S I SITUATIONER AV OCKUPATION

OCH KRIG
Shahrzad Mojab
Jag vill b„rja min f„relƒsning med att p€minna er om Abeer, en 14 €r gammal irakisk flicka, som
v€ldtogs av amerikanska soldater 2006. Abeers 5 €r gamla syster, Haddel, och deras f„rƒldrar
m„rdades av ockupationssoldater. Jag vill ocks€ p€minna om Amnesy Internationals rapport fr€n
2005 som p€pekar att afghanska kvinnor ”lever med risk f„r att bli bortr„vade eller v€ldtas av
bevƒpnade personer; att p€tvingas ƒktenskap; att anvƒndas som handelsobjekt f„r att l„sa
konflikter och skulder; och att de dagligen konfronteras med diskriminering fr€n alla delar av
samhƒllet liksom fr€n statliga myndigheter.” (Amnesty International, 2005a). Om vi f„rflyttar oss
till en annan zon under ockupation och krig, Palestina, rapporterar Amnesty International att
palestinska kvinnor v€ldtas, misshandlas och stƒngs in av sina fƒder, makar, br„der, och av
Israels ockupationsstyrkor. (Amnesty International, 2005b)
Tusentals flyktingkvinnor lever under outhƒrdliga f„rh€llanden som en konsekvens av
krigsrelaterat v€ld i Mellan„stern idag, lƒngst med grƒnserna mot Jordanien, Iran, Syrien och
Pakistan och s€ l€ngt bort som till Egypten, Sudan och Somalia. Miljoner kvinnor tvingas in i den
globala handeln mƒnniskohandeln, som prostituerade eller som arbetskraft under f„rh€llanden
som kan liknas vid modernt slaveri.
Detta ƒr endast delar av den l€nga lista av brott som beg€s mot kvinnor till f„ljd av militariserade,
patriarkala maktstrukturer. Dessa patriarkala strukturer ƒr en integrerad del av det kapitalistiska
systemets logik, som bygger p€ utsugning, f„rtryck, expansion och ockupation.
Vi m€ste f„rst€ konsekvenserna av dessa illd€d som beg€s mot kvinnor p€ 2000-talet, och som
enligt en del kƒllor „vertrƒffar vad som tidigare sk€dats i modern historia, en l€ng historia av
patriarkal och racifierad kolonialism och imperialism. Det ƒr denna historia som har skapat en
situation dƒr vi nu ser det skrƒmmande fenomen som kallats ”„verskotts mƒnsklighet”, (Davis,
2004) dƒr barns, kvinnors och mƒns liv anses vara „verfl„diga och dƒr mƒnniskor i och med detta
behandlas som handelsvaror, f„rslavas, d„das, v€ldtas, och h€lls i hunger och fattigdom. Det ƒr


Shahrzad Mojab ƒr akademiker och aktivist. Hon ƒr ordf„rande f„r Women and Gender Studies Institute p€
Universitetet i Toronto och professor p€ Institutionen f„r vuxenutbildning och psykologisk r€dgivning, Ontario
Institute for Studied in Education (OISE/UT).
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nationalism, vuxenutbildning och formerandet av det civila samhƒllet i Mellan„stern, kvinno-NGO:s och
transnationalism, och diaspora, feminism och nyliberalism. Mojab ƒr redakt„r f„r Women of A Non States Nation:
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kvinnoorganisationer finansierat av kanadensiska forskningsr€det f„r humanistisk och samhƒllsvetenskaplig
forskning (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC). Mer information p€ Mojabs
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denna historia som har m„jliggjort en situation av patriarkal, kapitalistisk ackumulering av
rikedom, dƒr kvinnor, mƒn, arbetare, b„nder och befolkningen i stƒdernas slum fr€ntas rƒtten till
ren luft, vatten och mark, tillg€ng till mat, utbildning, bostad och klƒder, samt rƒttvisa l„ner och
anstƒndiga arbetsvillkor.
En av de imperialistiska makternas frƒmsta kƒlla till kapitalackumulation ƒr krig. F„r tillfƒllet
lever st„rsta delen av vƒrldens befolkning antingen i omr€den som befinner sig i krig i Asien,
Afrika och Mellan„stern, eller i en ”krigsliknande situation” (”state of war”) som i t ex Iran,
Europa och Nord Amerika, dƒr stater anvƒnder argument om hot fr€n ”yttre fiender” eller ”krig
mot terrorism” som en f„revƒndning f„r att skapa en kultur av rƒdsla och f„r att inskrƒnka
medborgarnas rƒttigheter. Imperialismens „kande militarisering har slƒppt l„s de patriarkala
krafterna nationalism och religi„s fundamentalism globalt. Dƒrmed ƒr det inte konstigt att vi
bevittnar hur statliga s€vƒl som icke-statliga akt„rer ut„var ett „kat ekonomiskt, politiskt, socialt
och kulturellt v€ld mot kvinnor. Det ƒr inte heller konstigt att Amnesty International och Human
Rights Watch rapporterar om en €terg€ng till etniska, stambaserade samhƒllen i Irak och
Afghanistan. De imperialistiska makterna och de religi„sa fundamentalistiska krafterna har bildat
en ”ohelig allians”.
Jag ska g€ rakt p€ sak. Jag hƒvdar att kvinnor„relsen och feministiska aktivister antingen har
misslyckats att helt f„rst€ konsekvenserna av denna allians, eller att de medvetet har avfƒrdat den.
Detta har inneburit ett stort bakslag f„r m„jligheten att bygga solidaritet inom kvinnor„relsen och
till f„ljd av detta har Canadas urinv€narkvinnor, liksom kvinnor i Afghanistan, Burundi,
Colombia, Haiti, Iran, Irak, Nepal, Palestina, Peru eller Sudan lƒmnas ensamma i sin kamp mot
nationella och globala krafter av undertryckande och utsugning.
F€ anstrƒngningar har gjorts av feministiska aktivister att kraftfullt och utan tvekan konfrontera
s€vƒl imperialistisk aggression som religi„sa konservativa krafter. En del av oss kommer ih€g
debatten sommaren 2006 d€ vi organiserade motst€ndet mot Israels aggression i Libanon, dƒr en
del kvinnor uttryckte sitt st„d f„r Hezbollah, en konservativ religi„s grupp, som en
antiimperialistisk motst€ndskraft. Andra gick s€ l€ng som till att bƒra portrƒtt av Ayatollah
Khomeini och Sadr, tv€ symboler f„r f„rtryck av kvinnor, i antikrigs demonstrationer. Det var
inte ovanligt att h„ra vissa akademiska anti-krigs feminister d„lja sitt st„d f„r patriarkala,
religi„sa krafter bakom ”kulturrelativistiska” argument. Min fr€ga ƒr varf„r feminister, sƒrskilt de
med en progressiv, anti-krigs, anti-globaliserings agenda p€ senare €r upprepade g€nger har
misslyckats med att upprƒtth€lla en motst€ndskamp p€ flera fronter? Vad har f€tt oss att
misslyckas med att se mƒngden av motsƒttningar inom s€vƒl patriarkat som kapitalism? Jag vill
f„resl€ att vi s„ker svaret i f„ljande faktum:
1. Den teoretiska vridningen inom feminismen under de senaste tre decennierna har haft en
f„r„dande p€verkan p€ kvinnors kamp globalt. Den „verdrivna betoningen p€ ”identitet”, ”r„st”,
”agentskap”, ”lokalitet”, och ”erfarenhet” har reducerat patriarkatet till en fr€ga om kultur och
religion. Detta innebƒr att patriarkatet som ett system f„r kvinnors underordning separeras fr€n
kapitalismens exploatering, fr€n imperialistisk dominans, och fr€n framvƒxten av nationalism och
fundamentalism. Detta nƒrsynta perspektiv p€ patriarkatet, med r„tter i kulturrelativismen,
godkƒnde och st„dde den koloniala agendan f„r ”befrielse” av Afghanistans och Iraks kvinnor.
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2. De politiska konsekvenserna av denna teorietiska vridning ƒr ƒn mer problematiska. Feminism,
med potentialen att vara en stark oppositionell, social kraft, reduceras till fragmenterade,
avskilda, och koopterade tendenser. Resultatet ƒr, € ena sidan, €terkomsten av kolonial och
imperialistisk feminism, och, € andra sidan, en nativistisk feminism som vidmakth€ller
patriarkatet med kulturen som f„revƒndning.
3. Utvecklingen efter den 11 september har f„rstƒrkt komplexiteten och ytterligare f„rvirrat den
feministiska debatten. Med ”kriget mot terrorism” och ”sƒkerhet” som f„revƒndning stƒlls vi i
Vƒst inf„r framvƒxten av ett statligt undertryckande av individuella rƒttigheter och medborgerliga
friheter. En rasistisk och statligt underst„dd politik f„r registrering p€ grundval av ursprung,
liksom islamofobi och anti-arabisk och anti-muslimsk rasism „kar. Majoriteten av de feministiska
svaren p€ denna samhƒllsutveckling styrd av rƒdsla och terror ƒr, i bƒsta fall, motstridiga.
4. Denna vridning €t h„ger inom den feministiska r„relsen sammanfaller med tre decennier dƒr
FN, Vƒrldsbanken och IMF:s liksom ett brett nƒtverk av NGO:s koopterat och fragmenterat
kvinnor„relsen. Dessa kapitalistiska institutioner st„dde, finansierade och frƒmjade patriarkatet
genom att styra kvinnokampen i riktning mot avpolitiserade och liberala begrepp s€som ”gender
mainstreaming” och kvinnors ”empowerment”. I detta imperialistiska feministiska program,
trƒnades kvinnor att leda NGO:s, att delta i den politiska strukturen i konservativa och pro-vƒst
stater, att engagera sig i alienerande, pacificerande trƒningsprogram f„r den kapitalistiska ”demokratin” och att instƒlla sig i leden f„r att bygga det ”civila samhƒllet”. I denna version av kvinnokampen, lƒmnas kapitalistiska maktrelationer, liksom institutioner s€som stat och patriarkat,
or„rda.
Denna sista punkt utg„r kƒrnan i min diskussion. L€t mig dock tillƒgga att jag skiljer mellan
kvinno-NGO:s och kvinnor„relsen. Till skillnad mot NGO:s omfattar kvinnor„relsen en
m€ngfald av positioner och relationer till staten, ƒr ofta mer politiskt inriktad, och till€ter en mer
kritisk f„rst€else av extern inblandning. I en del fall mobiliseras kvinno-NGO:s av staten och
externa akt„rer f„r att f„rsvaga, depolitisera, och ƒven krossa kvinnor„relsen. Dƒrf„r menar jag
att en detaljerad analys av kvinno-NGO:ernas roll i situationer av €teruppbyggnad efter krig
hjƒlper oss att ytterligare f„rklara sambandet mellan ett imperialistiskt gender projekt som
konstrueras utifr€n begrepp som ”demokrati”, ”frihet” och ”civila samhƒllet”, och en agenda av
regional och global dominans. Med utg€ngspunkt i detta vill jag inbjuda er till ett ompr„vande av
det dominerande och okritiska hyllandet av begrepp s€som ”civila samhƒllet”, ”NGO”, ”frihet”
eller ”demokrati”. I situationer av krig, ockupation och imperialism, beh„ver vi utveckla en mer
sofistikerad teoretisk f„rst€else av sociala relationer; av lokala och globala institutionella
strukturer av makt, arbetsf„rdelning, och levnadsm„nster.
Jag har genomf„rt tillrƒckligt med fƒltarbeten i krigszoner och haft tillrƒckligt med kontakt med
flyktinggrupper och kvinno-NGO:s i Palestina, Turkiet, Iran, Irak och Egypten f„r att sƒtta stort
vƒrde p€ kvinnors €terhƒmtningsf„rm€ga, deras uppoffringar, och deras absoluta hƒngivenhet f„r
den goda saken. Detta erkƒnnande har dock aldrig hindrat mig fr€n ett kritiskt engagemang i
dessa kvinnor. Inspirerad av Cynthia Enloe's devis om vikten av ”nyfikenhet p€ v€r brist p€
feministisk nyfikenhet”, har jag varit nyfiken p€ kvinnor och dƒrf„r har det ocks€ varit m„jligt f„r
mig att se patriarkat dƒr alla andra endast sett kolonialism, kapitalism, militarism, rasism eller
imperialism (Enloe, 2004). Detta innebƒr att min kritik syftar till att bryta med normaliteten i
nyliberala uppfattningar om kapitalismens och imperialismens ”oundviklighet”, med Vƒsts
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privilegium att civilisera •st, och med uppdelningen mellan politiska rƒttigheter (d.v.s. demokrati
och frihet) och ekonomiska rƒttigheter. (F„r utvecklande av denna st€ndpunkt, se Meiksins Wood
2006).
Mitt fokus syftar snarare till att blottlƒgga de ideologiska utg€ngspunkterna f„r de imperialistiska
makterna i €teruppbyggnaden av Irak, med utg€ngspunkt i resultaten fr€n mitt fƒltarbete bland
kvinno-NGO:s. Min m€lsƒttning ƒr inte att utvƒrdera eller bed„ma de NGO:s som verkar i
regionen, snarare vill jag f„rs„ka sp€ra USA:s €teruppbyggnads politik, genom vad jag kallar en
kartlƒggning av ockupationens byr€krati och den roll NGO:s spelar i detta projekt. Enligt min
€sikt ƒr det centralt f„r vƒnstern, liksom f„r anti-krigs och anti-globaliseringsaktivister, att f„rst€
komplexiteten i €ter-uppbyggnadsprojektet i Irak, och hur detta passar in i ett st„rre nyliberalt
projekt med transnationell rƒckvidd. En fullstƒndig sammanfattning av denna politik €terfinns i
beskrivningen av USA:s utrikesdepartements ”Partnerskapsinitiativ f„r Mellan„stern” (Middle
East Partnership Initiative, MEPI). MEPI:s verksamhet ƒr uppbyggt kring fyra omr€den. Dessa
ƒr: ”(1) politisk styrning och deltagande (2) ekonomisk liberalisering och m„jligheter (3) kvalit‡
inom, och tillg€ng till, utbild-ning (4) kvinnors ”empowerment”. Omr€det ”kvinnors
empowerment” inneh€ller fyra initiativ: ”Fostrande av empowerment”, ”Kartlƒggning av
kvinnors situation”, ”Kvinnor och Lagen” och ”Toppm„te kring kvinnor i nƒringslivet” (Se ƒven
http://mepi.state.gov/outreach/index.htm). Under rubrikerna ”€teruppbyggnad” och ”byggandet
av det civila samhƒllet” har USA „ppnat upp en ny front i sin expansionistiska „nskan att
kontrollera regionen. Utbildade och yrkesverksamma kvinnor, kvinnoaktivister och kvinnor ur
samhƒllseliten absorberas av en stor mƒngd, ofta vƒlfinansierade, icke-statliga organisationer
(NGO:s) Haifa Zangana, en irakisk kvinnlig f„rfattare och aktivist, menar att kolonialiseringen av
Irak idag har flera kƒllor: dessa inkluderar ”NGO:s, missionƒrer, och kvinnoorganisationer. Till
skillnad fr€n militƒra invasioner och v€ld syftar dessa organisationers arbete till att direkt p€verka
sjƒlva formeringen av samhƒllet och dessa former av kolonialisering har uppmƒrksammats i
mycket liten utstrƒckning. (Zangana 2006 och kommande publikationer).
De kvinno-NGO:s jag har studerat i norra Irak uppvisar samma symptom som andra NGO:s som
studerats i Latin Amerika, Palestina och Europa. De har en kortsiktig agenda, deras verksamhet ƒr
oftast begrƒnsat till enstaka fr€gor med syfte att lindra snarare ƒn f„rƒndra och de ƒr beroende av
givarnas agenda. Detta innebƒr en skillnad mot kvinnor„relserna vilka arbetar f„r l€ngsiktiga m€l
s€ som reformering eller radikal f„rƒndring av de patriarkala relationerna inom det civila
samhƒllet s€vƒl som inom staten. ‚ven om kvinno-NGO:s och kvinnor„relserna inte ska ses som
uteslutande former f„r organisering ƒr det ett faktum att stater i Mellan„stern uppvisar en mer
tolerant h€llning mot kvinno-NGO:s ƒn mot kvinnor„relser och de imperialistiska makterna
under USA:s ledning uppmuntrar detta. Som diskuterats ovan, anvƒnds NGO:s i allmƒnhet i allt
h„gre grad som instrument f„r implementeringen av USA:s (och andra vƒstlƒnders)
utrikespolitik, till synes p€ ”armlƒngds avst€nd”. Detta sker, som vi ska se, genom finansiering,
s€vƒl som genom kooptering av progressiva kvinnor och/eller kvinnor fr€n samhƒllseliten in i
NGO:erna. Nyliberalismens kulturella ideologi frƒmjas av denna hegemoniska process, genom
vilken begreppet ”demokrati” begrƒnsas till civila samhƒllet och till marknaden, d.v.s. exkluderar
politiska rƒttigheter. Samtidigt som NGO:erna presenteras som autonoma fr€n staten och den
aktuella regimen, implementerar de regimens politik.
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F„r att utveckla denna st€ndpunkt kommer jag att utg€ fr€n Nadeen El-Kassem's
doktorsavhandling (vi arbetar tillsammans p€ detta projekt, se sƒrskilt hennes presentation fr€n
2007.) Nedan f„ljer ett utdrag ur hennes forskning:
Den 26 april 2004 sƒnde USA:s utrikesdepartement, avdelningen f„r
Demokrati, Mƒnskliga Rƒttigheter och Arbete, kontoret f„r koordinering av
kvinnofr€gor, ut en ”f„rfr€gan om f„rslag” med anledning av ”Iraqi Women’s
Democracy Initiative”. Detta var ett aktivt upprop till amerikanska NGO:s,
samt till icke-amerikanska NGO:s med amerikanska kopplingar, att delta i
”€teruppbyggnaden” av Irak, eller vad Haifa Zangana har beskrivit som den
”mjuka” ockupationen av Irak, i vilken de frƒmsta deltagarna ƒr NGO:s och
kvinnoorganisationer. Ett exempel p€ en s€dan NGO ƒr ”Women's Alliance for
a Democratic Iraq”, WAFDI, tidigare kƒnd som ”Women for a Free Iraq”,
WFFI. Organisationen har nƒra band till ”The Foundation for the Defence of
Democracies”, FDD och ”Committee for the liberation of Iraq”, CLI bland vars
medlemmar och associerade medlemmar €terfinns m€nga framst€ende
republikaner och personer med kopplingar till den nuvarande administrationen.
I detta sammanhang kan nƒmnas att ”Committee for the Liberation of Iraq”
grundades av Bruce Jackson, styrelseledamot i ”Project for a New American
Century”. M€nga av medlemmarna i ”Women's Alliance for a Democratic Iraq”
deltog i en s€dan „ppen konferens i juli 2003 med titeln ”Voice of Iraqi
Women”. Deltog gjorde ocks€ Patricia Hewitt, brittisk statssekreterare med
ansvar f„r handels och industrifr€gor, och Paula Dobriansky, USA:s viceutrikesminister med ansvar f„r globala fr€gor, vilka b€da h„ll seminarier under
konferensen. F„rutom till denna konferens sƒnde USA:s utrikesdepartement
ƒven ”kvalificerade kvinnor” till ”Global Summit of Women”, vilket h„lls i
Marocko samma sommar. (USA:s utrikesdepartements 2003, ”faktablad”) Vid
b€da dessa, samt ett flertal andra, tillfƒllen vilka inkluderade konsultationer
med irakiska kvinnor, f„rekom samma handfull kvinnor i officiella
pressmeddelanden, i mainstream media, samt p€ republikanska webbsidor.
En stor akt„r i den ”mjuka” ockupationen av Irak ƒr ”Independent Women's
Forum”, IWF. I IWF:s programf„rklaring st€r att organisationen ”grundades
med syfte att bekƒmpa den radikala feminismens kvinnor-som-offer-ideologi
och f„respr€kandet av en stark stat”. Dƒr st€r ocks€ att ”IWF syftar till att
frƒmja st„rre respekt f„r begrƒnsandet av den statliga styrningen, jƒmstƒlldhet
inf„r lagen, ƒganderƒtt, den fria marknaden, starka familjer och en stark och
effektivt nationellt f„rsvar och utrikespolitik.” De fr€gor som IWF lyft i USA ƒr
talande och ger en fingervisning om vad organisationen hoppas genomf„ra i
Irak. N€gra av dess frƒmsta fr€gor i USA har inkluderat att lobba mot
lagstiftning mot v€ld mot kvinnor och att motsƒtta sig verkstƒllandet av lagen
om lika l„n med argumentet att l„negapet mellan mƒn och kvinnor ƒr en myt.
Vidare har IWF sponsrat en studie som kritiserar kursplanen och litteraturlistan
f„r kvinnostudier i USA och hƒvdat att kvinnor skulle lƒra sig mer om
konstruktionen av gender genom att lƒsa Shakespeares pjƒs ”S€ tuktas en
argbigga”. IWF's styrelse har inkluderat Lynne Cheney, gift med vicepresident
Cheney, Wendy Lee Gram, gift med Phil Gramm, styrelsemedlem i Enron och
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senator i Texas, och tevepersonligheten och kolumnisten i National Review,
Kate O'Bernie (f„rfattaren till Kvinnor som g€r v•rlden s•mre och hur deras
radikalfeministiska angrepp f€rd•rvar v‚ra skolor, v‚r familj, milit•r och
sport. Som exempel p€ kvinnor som kƒmpat f„r kvinnors frig„relse nƒmner hon
Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, katolska nunnor, och Mary Kay Ash,
grundaren av ett sminkimperium. Hƒr kan tillƒggas att Condolezza Rice mottog
IWFs pris ”Woman of Valor” €r 2006.)
2004 mottog IWF ett bidrag p€ 10 miljoner USD fr€n ”Iraqi Women’s
Democracy Initiative”. Enligt ett pressmeddelande fr€n IWF ƒr syftet med
bidraget att organisationen ska ”erbjuda ledarskapstrƒning, demokratiutbildning
och st„d i koalitionsbyggande” till irakiska kvinnor. Faktumet att ett av de
ledande spr€kr„ren f„r irakiska kvinnor ƒr en organisation med anti-feministisk,
republi-kansk ideologi, har allvarliga konsekvenser f„r den irakiska
kvinnor„relsens sammansƒttning och „verlevnad.
L€t mig nu anvƒnda ett exempel fr€n irakiska Kurdistan. Asuda, organisationen f„r bekƒmpandet
av v€ld mot kvinnor, grundades €r 2000. Asuda arbetar mot v€ld mot kvinnor och kƒmpar f„r
kvinnor i utsatta situationer. Det ƒr en av de mest frekvent omnƒmnda NGO:erna i norra Irak.
Organisationen erh€ller bidrag fr€n bland andra Hearland Alliance International Programs
(baserad i USA), USAID och National Endowment for Democracy (NED). 2005 erh„ll Asuda 50
000 USD fr€n NED f„r att fortsƒtta ett projekt med att kartlƒgga kvinnors rƒttigheter. 2003 fick
organisationen 22 000 USD f„r att genomf„ra en studie av brott mot kvinnors rƒttigheter i de tre
kurdiska provinserna i Irak, publicerade en rapport, upprƒtta en permanent mekanism f„r att
„vervaka kvinnors rƒttigheter utifr€n resultaten i studien, samt genomf„ra ett „ppet seminarium i
Sulaimaniya f„r att „ka medvetenheten om dessa fr€gor, vilket sƒndes p€ lokal teve. Asuda erh„ll
ocks€ „ver 500 000 USD fr€n International Republican Institute f„r att trƒna mƒnniskor i den
demokratiska processen. Politiskt och socialt mƒktiga mƒnniskor ƒr involverade i Asuda, bland
dem programansvarig Khanim Rahim Latif, en oberoende f„rkƒmpe f„r kvinnors rƒttigheter. Hon
ƒr bland den handfull av kurdiska kvinnor fr€n Irak som dominerar den internationella scenen av
konferenser, workshops och kurser arrangerade av Vƒrldsbanken, UNIFEM, Women for Women
International, och Independent Iraqi Women, och liknande fora. I Asudas styrelse €terfinns
Narmin Othman, f.d. utbildningsminister i Patriotic Union of Kurdistan (PUK) administrationen
och nuvarande milj„minister och tillf„rordnad minister f„r mƒnskliga rƒttigheter i Irak. Roonak
Rauf, mor till Dr. Barham Salih, premiƒrminister i Patriotic Union of Kurdistan i de PUK
kontrollerade omr€det i irakiska Kurdistan, (21 januari 2001 till 4 juli 2004), vicepremiƒrminister
i den irakiska interimregeringen, planerings- och koordinationsminister i den irakiska
„verg€ngsregeringen, och vicepremiƒrminister i Nouri al-Maliki och Ms. Shirin Amadis regering.
B€de Khanim Rahim Latif och Shirin Amadi sitter i den lokala kommitt‡n f„r en konferens med
namnet ”International Conference on Kurdish Women for Peace and Equality” (”Internationell
konferens om kurdiska kvinnor f„r fred och jƒmlikhet”) (Konferensen kommer att h€llas den 8-11
mars 2007 i Erbil and Sulaimaniya i norra Irak och organiseras av Kurdish National Congress of
North America, knutet till KDP och med sƒte i Washington, D.C.)
Innan jag g€r vidare med min analys ska jag presentera n€gra fakta om National Endowment for
Democracy och International Rebublican Institute. Faktum ƒr att det ƒr min feministiska
nyfikenhet som driver mig att skildra dollarnas vƒg. F„r att i detalj beskriva de faktiska
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mekanismer genom vilka beroende skapas i situationer av imperialism och ockupation m€ste vi
vidga v€r analys och f„lja sp€ren p€ ett liknande sƒtt som i en kriminalteknisk utredning. Nedan
ska jag g„ra presentera en sammanstƒllning av tv€ av de st„rsta USA-baserade organisationerna
som ger finansiellt st„d till kvinno-NGO:s i Irak (informationen nedan kommer fr€n dessa tv€
organisationers hemsidor).
National Endowment for Democracy (NED) (http://www.ned.org/) (f„r en utmƒrkt redog„relse
och jƒmf„relse av NED:s roll i frƒmjandet av ”demokrati”, se Michael Baker ”Katalysatorer f„r
iranskt motst€nd: USA:s ’demokrati frƒmjare’ och regimskifte i Iran”, tillgƒngligt p€ Global
Policy Forum, http://www.globalpolicy.org).
NED:s utg‚ngspunkt •r tron p‚ att frihet •r en universell, m•nsklig str•van
vilken kan f€rverkligas genom utvecklingen av demokratiska institutioner,
procedurer, och v•rden. NED leds av en politiskt oberoende styrelse och delar
‚rligen ut hundratals bidrag f€r att st€dja prodemokratiska grupper i Afrika,
Asien, Central- och ƒsteuropa, Eurasien, Latin Amerika och Mellan€stern.
Majoriteten av de pengar som NED distribuerade 2005 i form av bidrag gick till organisationer
som arbetade i norra Irak. Vƒrt att notera ƒr att NED gav International Republican Institute nƒstan
15 miljoner dollar f„r att arbeta med valprocesser 2005. 2005 st„dde NED ƒven American
Society for Kurds (ASK) baserad i Erbil och Sulaimaniya i norra Irak f„r att trƒna ungdomar i
mediaproduktion, granskande av regeringen, demokratiskt medvetandeg„rande och politiskt deltagande (55 000 USD). Vidare st„dde NED Badlisy Cultural Center's kampanj f„r att „ka
medvetenheten om mƒnskliga rƒttigheter bland ungdomar i norra Irak (USD 55 000). Bagdad
Women Association (BWA) erh„ll st„d fr€n NED f„r att sprida medvetenhet och uppmuntra
kvinnor att delta i folkomr„stningen om konstitutionen i oktober 2005 och i de nationella valen i
december 2005 (30 000 USD). BWA organiserade och genomf„rde en €rsl€ng serie av seminarier
f„r 270 kvinnliga ledare, studenter och aktivister i Bagdad. NED gav ƒven bidrag till Center for
International Private Enterprise's projekt ”Building Constituences for Reform” med syfte att
utveckla och stƒrka affƒrsf„reningar i Bagdad, Sulaimaniya och Amara (2 996 369 USD); Civil
Society Initiative (CSI) f„r att st„dja utvecklingen av ett transparent styre som m„jligg„r f„r
med-borgarna att utkrƒva ansvar i fyra distrikt i Sulaimaniya i norra Irak (30 000 USD);
Concordia f„r att utbilda och f„rebereda irakiska vƒljare (i Erbil och Dohuk) f„r deltagande i
valprocessen och utvecklingen av den nya irakiska konstitutionen (34 000 UDS); Human Rights
Information and Training Center (HRITC) (med sƒte i Yemen) f„r att „verf„ra kunskap och
erfarenhet till mƒnniskorƒttsaktivister i Irak.
Artikeln •r en sammanfattning av ett f€redrag i Riksdagshuset i Stockholm den 19 mars 2007
arrangerat av V•nsterpartiet. ƒvers•ttning: Maria Brendler-Lindqvist
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4. ENSAM ƒR DET SV‚RT ATT F‚ HJƒLP
Maria Brendler
Hur p„verkar bist„nd demokratin?
Hur p€verkar bist€nd demokratin i mottagande organisationer i det civila samhƒllet? Under de
senaste tio €ren har demokratisk utveckling alltmer betonats som ett m€l f„r bist€ndet. Samtidigt
har det civila samhƒllets demokratiserande roll fokuserats. Genom organisationer i det civila samhƒllet kan mƒnniskor f„ra fram sina €sikter och krav gentemot stat och f„retag, vilket utvecklar
och f„rdjupar demokratin.
P€ senare tid har ocks€ en diskussion tagit fart om hur bist€ndet i sig p€verkar demokratin i
mottagande lƒnder. L€n och bist€nd till regeringar villkoras med krav p€ att en viss politik ska
f„ras. Med s€dana krav p€ politikens inneh€ll finns en risk att de regeringar som tar emot bist€nd
snarare blir ansvariga gentemot de utlƒndska givarna, ƒn gentemot den egna befolkningen.
Viktiga beslut tas i f„rhandlingar med givarna, istƒllet f„r i det egna parlamentet. Fr€gan ƒr vad
detta innebƒr f„r m„jligheten till ansvarutkrƒvande, som ƒr centralt f„r demokratin? Vem ƒr
ansvarig om politiken inte leder till „nskvƒrda resultat?
Fr€gan om ansvar och ansvarsutkrƒvande har framf„rallt diskuterats nƒr det gƒller bist€nd till
fattiga nationer. Ofta har kritiken kommit fr€n organisationer i det civila samhƒllet. Men ƒven
bist€ndet till det civila samhƒllet kopplas ofta till specifika krav p€ m€lsƒttningar, strategier och
aktiviteter. Dƒr har diskussionen inte varit lika livlig, kanske f„r att civila samhƒllets
organisationer i Nord m€nga g€nger sjƒlva ƒr stora bist€ndsgivare?
Men hur p€verkar bist€nd demokratin i de organisationer som tar emot bist€nd? Finns det en risk
att styrelsen snarare blir ansvarig gentemot givarna ƒn gentemot de egna medlemmarna? Och hur
p€verkar det i s€ fall det civila samhƒllets m„jligheter att i sin tur verka som demokratiserande
kraft i samhƒllet?
Tv„ zambiska organisationer
F„r att unders„ka de hƒr fr€gorna genomf„rde jag en Minor Field Study i Zambia1. Jag €kte ner i
maj 2006 och stannade i tio spƒnnande veckor. I Zambia studerade jag tv€ organisationer i det
civila samhƒllet: Zambia National Farmers Union (ZNFU) och Network f„r Zambian People
Living with HIV/AIDS (NZP+). Inom ZNFU bes„kte jag den lokala distriktsf„reningen i Monze
och inom NZP+ distriktsf„reningen i Lusaka. I b€da organisationerna genomf„rde jag intervjuer
med medlemmar, anstƒllda och f„rtroendevalda p€ olika niv€er.



Maria Brendler ƒr vƒnsterpartist och har tidigare varit anstƒlld som bist€ndsarbetare i Mo‰ambique. Artikeln bygger
p€ en fƒltstudie i Zambia som del av en magisteruppsats i Statsvetenskap med titeln ”Receiving Aid or Promoting
Democracy? –A critical study of the impact of aid on two civil society organisations in Zambia”.
1
Minor Field Study ƒr ett Sida-finanserat stipendium som ger studenter m„jlighet att genomf„ra en tio veckors
fƒltstudie i ett utvecklingsland.
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Varf…r bli medlem?
En f„rsta fr€ga jag stƒllde till de personer jag intervjuade var varf„r de valt att g€ med i
organisationen. En medlem i Monze distrikt beskrev varf„r han g€tt med i f„reningen s€ hƒr:
– ‚r man ensam, s€ ƒr det sv€rt att uppn€ sina m€l, men ƒr man m€nga s€ ƒr det lƒtt.
Svaret motsvarar id‡n om civila samhƒllets roll f„r att utveckla demokratin. Genom att g€
samman kan mƒnniskor g„ra sin r„st h„rd. Det kan handla om att f„ra fram krav eller f„rsvara
sina intressen gentemot staten. Eller att tillsammans bli starkare i en f„rhandling gentemot ett
f„retag. Det kan ocks€ handla om att lƒgga samman sina sm€ resurser f„r att „ka sina m„jligheter,
t ex genom ett kooperativ.
Men nƒr samma person f„rtydligar varf„r det ƒr bra att g€ samman, blir bilden en annan:
-...f„r nƒr du ƒr ensam kan du inte f€ hjƒlp fr€n n€got f„retag eller organisation, men nƒr du ƒr i
en grupp s€ ƒr det lƒtt att f€ hjƒlp.
Att g€ med i en f„rening ƒr f„r den hƒr personen i f„rsta hand en vƒg till ekonomisk hjƒlp. Det
finns knappas n€gon NGO eller f„retag som hjƒlper en enskild person. F„r att kunna f€ del av
projektpengar krƒvs att du f„rst g€tt samman i en grupp eller en f„rening.
Av de medlemmar p€ lokal niv€ i Monze distriktet som jag intervjuade, hade de flesta g€tt med i
ZNFU i samband med ett projekt, t ex hade flera av klubbarna bildats f„r att ta emot kor eller
getter fr€n olika internationella hjƒlporganisationer.
I intervjuerna med medlemmar i NZP+ var det vanligaste motivet att g€ med att f€ m„jlighet att
trƒffa andra HIV-positiva och att st„dja varandra. Det var tydligt att st„dgrupperna fungerade
som ett andningsh€l i en diskriminerande tillvaro. I b€da grupperna fanns ocks€ f„rhoppningar
om att st„dgruppen skulle innebƒra tillg€ng till ekonomisk hjƒlp, genom att gruppen skulle kunna
starta inkomstgenererande projekt med st„d fr€n n€gon NGO. Den ena st„dgruppen drev ett
mikroprojekt i form av en syatelj‡, men det hade ƒnnu inte blivit l„nsamt och gav ingen €terbƒring till gruppen. Den andra st„dgruppen var precis p€ vƒg att s„ka pengar till ett liknande
projekt. Eftersom medlemskapet idag inte innebar ekonomiskt st„d i n€gon av grupperna, ƒr det
m„jligt att den kraft som h„ll grupperna samman framf„rallt var gruppens sociala funktion.
Samtidigt ƒr det sv€rt att avg„ra om det var m„jligheten att trƒffa mƒnniskor i samma situation
eller f„rhoppningarna om ett framtida inkomstgenererande projekt som var den frƒmsta drivkraften f„r medlemskap.
Om det ƒr s€ att mƒnniskor framf„rallt g€r med i grupper och f„reningar eftersom detta ƒr ett
villkor f„r att f€ projektpengar, hur p€verkar det i s€ fall demokratin i de hƒr organisationerna?
Bist€ndsgivare riktar sitt st„d till det civila samhƒllet med m€let att frƒmja en demokratisk
utveckling. Men vad betyder demokrati i organisationer dƒr medlemskapet frƒmst handlar om att
f€ tillg€ng till ekonomisk hjƒlp?
Vem †r part i partnerskapet?
Ett kriterium nƒr jag valde organisationer f„r min studie var att dessa skulle beskriva sig sjƒlva
som demokratiska. I b€da organisationerna bad jag att f€ tillg€ng till stadgar och €rsm„tes22

handlingar i form av verksamhetsplan och verksamhetsberƒttelse. Intressant ƒr att i varken NZP+
distriktet i Lusaka eller i ZNFU distriktet i Monze fanns separata verksamhetsplaner skilda fr€n
planerna f„r bist€ndsprojekten.
Distriktsf„reningen i Monze hade f€tt st„d av samma givare i ca tio €r och projektet var p€ vƒg att
fasas ut. Ett av givarorganisationens frƒmsta m€l ƒr att st„dja utvecklingen av demokratiska
organisationer i det civila samhƒllet och i projektplanen st€r att det lokala ledarskapet f„rvƒntas ta
hela ansvaret f„r projektens implementering. Projektet hade p€ m€nga sƒtt varit framg€ngsrikt.
En distriktsf„rening hade byggts upp med ca 2500 medlemmar och valda representanter p€ de
olika niv€erna. Ett €rsm„te h€lls varje €r, dƒr representanter fr€n alla lokalf„reningar deltar och
dƒr styrelsen vƒljs. P€ €rsm„tet presenteras ocks€ rapporter fr€n det €r som g€tt. Dƒremot g„rs
ingen plan f„r kommande €r och ingen budget. Verksamhetsplan och budget g„rs istƒllet p€ ett
“planning exercise” m„te i b„rjan av €ret, dƒr valda representanter deltar tillsammans med
representanter fr€n bist€ndsgivarna. Som jag ser det, ƒr dƒrmed en viktig del av organisationens
demokratiska struktur fortfarande p€ ett avg„rande sƒtt underordnad projektstrukturen.
NZP+ hade precis haft sin nationella kongress nƒr jag kom ner till Zambia. P€ kongressen hade
nya stadgar och en strategisk plan antagits. Deltog gjorde representanter fr€n organisationens 67
distrikt, men ocks€ externa “partners”, s€som WHO, ZNAN, UNAIDS och andra bist€ndsgivare.
Om representanter f„r givarorganisationerna deltar p€ €rsm„ten och i utformandet av grundlƒggande dokument, som budget och strategisk plan, vilka m„jligheter har organisationen d€ att
bli sin egen? Fr€gan ƒr inte bara om bist€ndsgivarna p€verkar organisationens policy och verksamhet, utan snarare om organisationen „verhuvudtaget har n€gon chans att sjƒlvstƒndigt
formulera m€l och strategi? Bist€nd handlar idag om ett “partnerskap”, en f„rhandling och
diskussion mellan tv€ parter. Men har mottagaren n€gonsin chans att bli en sjƒlvstƒndig “part”?
Lobbying – gentemot vem?
S€vƒl ZNFU som NZP+ beskriver lobbying som en av sina viktigaste verksamheter. Lobbying
handlar om att f„rsvara medlemmarnas intressen och att stƒlla krav gentemot stat och privata
f„retag.
Men i intervjuerna trƒder en annan betydelse av ordet lobbying fram: att lobba “fr€n”
bist€ndsgivare. Det kan handla om att lobba “fr€n” hjƒlporganisationen Heifer International f„r
att f€ kor. Eller om att distrikten lobbar gentemot den nationella organisationen f„r att f€ st„rre
del av bist€ndskakan. En medlem i NZP+ talar om att lobba gentemot bist€ndsgivarna f„r att de
ska ta bort kravet p€ att en organisation m€ste „ppna bankkonto f„r att kunna f€ del av projekt.
I en situation dƒr staten har mycket begrƒnsade resurser och dƒr intresseorganisationerna har en
svag f„rhandlingsposition gentemot f„retagen, ƒr det inte konstigt att lobbyverksamheten riktar
sig €t det h€ll dƒr den enklast kan ge resultat. Ordet lobbying sƒger i sig ingenting om vart kraven
ska riktas. Men i de teorier om civila samhƒllet som bist€ndsgivare st„djer sig p€, ƒr det tydligt
att det civila samhƒllet f„rvƒntas fungera demokratiserande genom att det p€verkar samhƒllet.
Bist€ndet ƒr i det sammanhanget en tillfƒllig l„sning f„r att bygga upp organisationernas
kapacitet att p€verka riktningen p€ utvecklingen i landet.
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Lyckade projekt, men ingen utveckling
I boken “Utvecklingens drivkrafter” skriver nationalekonomen Stefan de Vylder att en v‚lk‚nd
paradox dƒ det g‚ller bistƒndets effekt ‚r att enskilda projekt pƒ mikronivƒ ofta uppvisar positiva
resultat, samtidigt som effekterna pƒ samh‚llsnivƒ ger en dystrare bild. Kanske ligger en av
orsakerna till det i det faktum att en smƒbondes situation till 60 % avg„rs av yttre faktorer, nƒgot
som konstateras i en studie av bondeorganisationer i s„dra Afrika. Det ‚r m„jligt att t‚nka sig
nƒgot liknande f„r en HIV-positiv person. En majoritet av de faktorer som pƒverkar en m‚nniskas
liv, ligger d‚rmed lƒngt utanf„r de enskilda mikroprojektens r‚ckvidd.
L‚ngtan efter ett mikroprojekt beh„ver inte betyda att fattiga m‚nniskor i Zambia inte ser att det
egna „det ‚r n‚ra sammanfl‚tat med den omgivande v‚rlden. N‚r jag frƒgar en kvinna i en av
NZP+ st„dgrupper vad som ‚r hennes st„rsta problem som HIV-positiv svarar hon att hennes
st„rsta r‚dsla ‚r att bromsmedicinerna ska ta slut. En oro som plƒgar henne n‚stan hela tiden. Pƒ
frƒgan hur hon tror att problemet kan l„sas, svarar hon att hon inte vet. Hon tror i alla fall inte att
bromsmedicinerna tillverkas i Zambia. Och sƒ till‚gger hon:
– Det ‚r upp till er i de utvecklade l‚nderna, kanske kan ni g„ra nƒgot f„r oss?
Insikten om att utveckling kr‚ver f„r‚ndringar pƒ sƒv‚l nationell som global nivƒ, ‚r ett viktigt
sk‚l till att givarorganisationer v‚ljer att st„dja det civila samh‚llet. Men resultatet av bist‚ndet
blir att de lokala organisationerna i allt h€gre grad v•nder sig mot givarna med sin
lobbyverksamhet, ist•llet f€r att rikta krav mot det egna samh•llet. Undergr•ver bist‚ndet den
funktion hos civila samh•llet det helst av allt vill st€dja?

Fakta om organisationerna:
ZNFU ƒr en nationell intresseorganisation f„r b„nder. Organisationens r„tter strƒcker sig s€ l€ngt
bak i tiden som 1905. Fr€n b„rjan var medlemmarna kommersiella b„nder, men sedan mitten av
80-talet organiserar ZNFU ocks€ sm€b„nder. Idag finns ZNFU representerat i 49 av Zambias 72
distrikt, och har ca 33 000 medlemmar. Distriktsf„reningen i Monze, som jag bes„kte, har ca 2
500 medlemmar. Sedan tio €r tillbaka f€r distriktet st„d av svenska Kooperation Utan Grƒnser
och pengarna fr€n projektet utg„r ca 99 % av f„reningens budget.
NZP+ organiserar HIV-positiva mƒnniskor f„r sina intressen och finns ƒven den i hela landet.
Basen i organisationen best€r av lokala st„dgrupper, sk support groups, f„r HIV-positiva. NZP+
bildades 1996 och idag finns ca 530 st„dgrupper runt om i Zambia. Verksamheten ƒr helt
bist€ndsfinansierad och st„ds av flera olika givare.
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5. GRUPPSEMINARIER
Rapport fr„n diskussion i grupp 1
MEDLEMSBASERADE FOLKR•RELSER ELLER STATS- OCH
BOLAGSFINANSIERADE NGO?
Genomg€ende under diskussionen var fr€gan: Hur kan en bist€ndspolitik formas som gynnar de
folkliga krafterna?
NGO – hur definieras det?
F„rst stƒlldes fr€gan vad vi menar med NGO. Mikael Nyberg redde ut begreppen: NGO har tv€
olika betydelser – dels den konsultativa status som inte enbart folkr„relser utan ƒven f„retag kan
ha i FN, dels den betydelse det har i internationell debatt dƒr man skiljer NGO fr€n genuina
folkr„relser, dvs internationellt har NGO inte folkr„relsekaraktƒr.
Men begreppet ƒr inte entydigt. Det kan ocks€ st€ f„r vanliga ideella organisationer som t ex
fackf„reningar eller icke-vinstdrivande organisationer, som i Chile. Men begreppet har
perverterats under de senaste 20-25 €ren och kan numera ofta sƒttas emot genuina folkr„relser.
Och det blir helt klart vilseledande nƒr NED och USAID tar „ver begreppet f„r att anvƒnda det i
sina syften. F„r om man kallar sig NGO blir man trovƒrdig. Och den dag man blir misskrediterad
dyker man upp i ny skepnad.
Hur rƒknas kyrkor? Ocks€ de ser olika ut, alltifr€n sm€ lokala f„rsamlingar och befrielseteologer
till f„rtryckande, hierarkiska organisationer som ƒr emot abort. I Latinamerika ƒr kyrkan en
maktfaktor och de flesta ƒr katolska.
Var kommer pengarna ifr„n?
Dƒrefter lyfte flera upp att alla bidrag ƒr beflƒckande och innebƒr minskat oberoende. Och
tankarna gick ocks€ till v€rt kƒra parti! Hur fria ƒr vi?
Var kommer pengarna ifr€n? Det ƒr alltid en intressant fr€ga att stƒlla.
Reella folkr„relser f€r ej vara beroende av bidragsgivare.
Bist€ndspolitiken ska utg€ fr€n lƒndernas egna villkor och krav, men en smygande f„rƒndring har
skett, som g„r att den nu mer och mer handlar om att sprida den vƒsterlƒndska demokratisynen
och att „ppna upp lƒnderna f„r kapitalet. Imperierna satsar p€ NGO-erna f„r sina syften, t ex
drƒller Palestina av olika NGO, vilket innebƒr att goda krafter sugs upp eftersom de f€r bƒttre
betalt dƒr ƒn i folkliga r„relser.
‚ven avskrivning av illegitima l€n, JAS-plan och trupper som sl€ss kan kallas bist€nd.
Hur ska vi inrikta v„rt bist„nd?
Hur ska vi arbeta f„r att st„dja folkr„relser och fattiga kvinnor?
Hur kommer vi bort ifr€n den patriarkala ”vara god- och hjƒlpa”-instƒllningen?
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Ska vi ha kvar bist€ndsm€let 1 %?
Vi m€ste inse att bist€nd ƒr utrikespolitik! Om pengar pumpas in i ett land, s€ kan folket dƒr
ber„vas m„jligheterna att sjƒlva forma sin framtid. Pariskonventionen vill tom hjƒlpa
mottagarlƒnderna att organisera sig s€ att de tar emot hjƒlpen p€ rƒtt sƒtt!
Grundlƒggande i den efterf„ljande diskussionen var att det inte ƒr med bist€nd, som man
f„rƒndrar vƒrlden. ”Befrielsen ƒr dock ditt eget verk…” Vi ƒr i Sverige och det ƒr hƒr vi m€ste
bedriva v€r kamp! Det avg„rande ƒr vilken politik vi bedriver hƒr, t.ex. mot frihandelsavtal och
krigsaktivism. Vi m€ste hitta andra strategier och andra sƒtt att vara solidariska ƒn med bist€nd, t
ex Rƒttvis handel (Fair Trade) i stƒllet f„r bist€nd.
Men flera av de som varit mycket aktiva med att sƒlja Vietnambulletinen eller i kampen mot
apartheid i Sydafrika reagerade och menade att det fanns en progressiv folklig r„relse p€ den
tiden. Den fick inget statligt st„d; den satt inte i hƒnderna p€ n€gon statsmakt! Det var enbart V
som st„dde kampen fr€n b„rjan.
Och s€ kom vi tillbaka till att den folkliga demokratiska grunden m€ste finnas. Vi m€ste ha mer
fokus p€ samarbete – g€ fr€n bist€nd till utvecklingssamarbete. Vi kan ocks€ st„dja Syd-sydsamarbete, dƒr man lƒr av varandra och dƒr det imperialistiska inflytandet inte existerar. VIF
arbetar mer och mer p€ det sƒttet. V€ra DD-konferenser (Deltagande Demokrati) syftar till att
partier och r„relser i syd f€r trƒffa varandra och utbyta erfarenheter. Vi har precis haft en
konferens p€ Filippinerna, med deltagare fr€n Nepal, Vietnam, Venezuela och Indonesien. Senare
i €r ƒr det en DD-konferens i Turkiet med deltagare fr€n Palestina, Libanon, Bosnien och VƒstSahara.
Vi m€ste identifiera v€ra samarbetspartners; hitta en gemensam diskussion och strategi. Vilka
viktiga motkrafter till USA:s imperialistiska politik kan vi identifiera?
Beroende och professionalisering
Problemet idag ƒr att r„relser och partier har blivit mindre och mindre beroende av folket. De har
strƒvat efter att bli mer professionella och de har blivit mer och mer beroende av bidrag. Och d€
gƒller det att inte st„ta sig med bidragsgivarna. De professionella i toppen har gjort sig oberoende
av sin bas, sina r„tter. Och hƒr lyftes Svenska Freds- och SkiljedomsF„reningen upp som ett
tydligt exempel; f€ fungerande lokalorganisationer och en politik som numera tom ser ockupation
som ett medel till demokrati och utveckling. Militƒrer brukar ofta sƒga att de utg„r den st„rsta
fredsr„relsen men inte trodde vi att SFSF skulle komma att omfatta de €sikterna. ‚ven v€rt parti
Vi m„ste sj†lva hitta tillbaka till folkr…relseid‡n.
Politiken individualiseras och liberaliseras mer och mer. Enfr€ger„relserna rider p€ det
individuella och helheten och det kollektiva riskerar att g€ f„rlorat. Men enfr€ger„relser,
engagemang i en fr€ga under kort tid, kan ocks€ ha sin funktion, men f„r oss som vƒnster ƒr den
grundlƒggande ideologin och den l€ngsiktiga solidariteten fundamental.
Vƒnsterpartiet ƒr kritiskt till den bist€ndspolitik som idag alltmer handlar om sk
demokratibist€nd, marknadsanpassning och kontroll. Vi vill ge st„d till frig„relse – ej till
beroende. Bist€ndet kan ocks€ anvƒndas till att st„dja demokratiska organisationer i en
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odemokratisk struktur. (V)i har numera ett bra internationellt program, men ”bist€ndsdelen”
saknas. Vi kan inte enbart sƒga 1 % och n„ja oss med det.
Den internationella solidariteten och medvetenheten m€ste h„jas inom partiet. Och vi m€ste bli
bƒttre p€ att arbeta internationellt. Vilket parti vill V vara? Ett folkr„relseparti eller ett parti, som
fr a engagerar sig i parlamentariskt arbete? Det ƒr styrkef„rh€llandena utanf„r parlamenten som
avg„r vad vi kan f€ igenom och det kƒnnetecknar alla politikomr€den. Men tyvƒrr tenderar det
parlamentariska arbetet att utarma det utomparlamentariska. Detta har sagts av m€nga under l€ng
tid och det sades ocks€ p€ denna konferens.
Elisabeth Hellman
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Rapport fr„n diskussion i grupp 2
RƒTTEN TILL F•RSVAR MOT UNDERGRƒVANDE
VERKSAMHET
Carlos Escarra -Venezuela, var en av gruppdeltagarna. Det blev dƒrf„r m€nga fr€gor utifr€n hans
f„relƒsning. En fr€ga var NGOernas stƒllning i Venezuela och ifall man ƒmnade f„rbjuda dem.
Carlos Escarra: S.k. NGOer har inte n€gon f„rankring i Venezuela. De har alltid setts som frƒmmande inslag och redskap f„r Imperiet. NGOer tillh„r opportunisterna. NGOs ƒr till f„r h„gern
och dess syften. I Venezuela handlar NGOernas arbete mycket om mƒnskliga rƒttigheter. Men
ingen av dem uttalade sig mot att folk d„dades vid kuppen mot Chavez. Fattigbefolkningen
tillmƒts inget vƒrde. Vissa NGOer har motsatt sig de sociala ”Missiones” som Chavez inf„rt.
Andra NGOer har blandat sig i valprocessen. Alla dessa NGOr f€r st„d av NED. Nƒstan alla
NGOer b„rjade sin verksamhet med syfte att f€ med Venezuela i ALCA, USAs sk
frihandelsavtal.
Nej, vi f„rbjuder inga organisationer men vi vill att varje organisation ska redovisa varifr€n de f€r
sina pengar. Vi vill ha ett register „ver de utlandsfinansierade organisationerna. Detta f„r att
undvika att n€gon sponsrar n€got som undergrƒver demokratin. De som inte har n€got att d„lja
beh„ver inte vara oroliga. Registreringen g„r inte organisationerna olagliga men f„rhindrar
svartvƒxling.
Fr‚ga: Du skilde i din f„relƒsning p€ NGOer och kvinnor„relsen.Varf„r?
Carlos Escarra: Kvinnor„relsen ƒr en folklig r„relse. Den vƒxte fram f„r att kƒmpa f„r kvinnors
rƒttigheter. De ƒr uttryck f„r en folklig kamp. Ett resultat av kvinnor„relsens arbete ƒr att idag
leds fem av offentliga maktcentra av kvinnor.
Fr‚ga: ‚r Venezuela p€ vƒg till diktatur?
Carlos Escarra: Nƒr man bryter gamla strukturer uppst€r trauman hos en del. Vad vi h€ller p€ att
g„ra ƒr att €terupprƒtta en maktposition som g€tt f„rlorad. Eliten mister sin position. Massmedia
f„rsvarar elitens positioner och avfƒrdar demokratiseringsprocessen genom att tala om diktatur.
Fr‚ga: Mauricio Rocas, Fp, arbetar f„r TIMBRO. De har ett kontor i Uruguay och producerar
dƒr propaganda mot Venezuela. De samarbetar med liberala partier i Venezuela. Hur ser ni p€
Sverige i Venezuela? Hur bedriver Sverige sin politik med Venezuela?
Carlos Escarra: I Venezuela har vi ingen enhetlig bild av Sverige. Jag har en uppfattning om
Vƒnsterpartiet och att vi m€ste hitta vƒgar f„r samarbete. Vi har s€dana ”conversos” („verl„pare)
som Mauricio Rocas i Venezuela ocks€. S€ vi har liknande problem.
Fr‚ga: Finns det onda och goda NGOer?
Carlos Escarra: Man kan inte tala om goda eller onda organisationer. NGO ƒr bara ett skal. I
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Venezuela finns en organisation som heter Nya folkstammar. Det ƒr ljushyade mƒnniskor som lƒr
ursprungsbefokningen att lƒsa och skriva. Men det har visat sig efter hand att de h€ller p€ att
bryta ner ursprungsbefolkningens kultur. Svenska pengar finns med och organiserar s€dan
verksamhet.
Men det finns redan s€ m€nga bra folkliga organisationer -kvinnoorganisationer, organisationer
f„r ursprungsbefolkningar, svartas rƒttigheter mm. Med goda syften. Men det finns andra skal
som byggs upp f„r andra syften som t.ex. SUMATE - de sƒger sig kƒmpa f„r demokrati men
st„dde samtidigt statskuppen!!
Fr‚ga: Hur ska man veta vilka organisationer som ƒr d€liga? Har Venezuela en mall?
Carlos Escarra: Sv€rt att jƒmf„ra Venezuela och Sverige. Nej, man m€ste se p€ deras verksamhet, deras inneh€ll.
Slutsatser: Vi m€ste st„dja organisationer som har verkligt folkligt st„d. Vi m€ste ha en konkret
och verklig kƒnnedom om landet ifr€ga. Vad g„r v€r ambassad„r i landet? Vad g„r USA i landet?
Se p€ Nicaragua. Det finns solidaritetsgrupper dƒr som t.ex. har en kvinnosolidarisk h€llning men
som samtidigt sprider nyliberala id‡er.
Vi m€ste f„ra en ideologisk diskussion om NGOer i Sverige. Parallellt m€ste vi f„ra en
diskussion om bist€ndet.
Agneta Norberg
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Rapport fr„n diskussion i grupp 3
KVINNOKAMP I SYD
Vi utgick fr€n tv€ huvudfr€gor:
1) Betydelsen av svenska kvinnor„relser (NGO:s) utifr€n Mikael Nybergs f„relƒsning. Hur skall
vi f„rh€lla oss
2) Internationella perspektiv kontra lƒndernas sjƒlvstƒndighet. Svenska krav p€ bist€ndets
utformning ( t.ex. krav p€ genusanalyser)
1) Kvinnor…relsen och NGOs i Sverige
Vi diskuterade NGO:s syften och medvetenheten om dessa. I Sverige har t.ex. kvinnoorganisationerna ofta EU-bidrag, vilket betyder att EU ƒr inblandat i den svenska
bist€ndspolitiken. Hur skall vi se p€ detta?
Vi diskuterade ocks€ vad NGO:s symboliserar. Det ƒr en komplicerad fr€ga att beskriva NGO.
Det finns t.ex. Amnesty, som inte tar emot statliga bidrag. Det finns Diakonia, som i princip bara
anvƒnder bist€ndspengar i sina projekt. Det finns ocks€ organisationer som inte alls har n€gon
folklig bas, t.ex. Action Aid. Sedan finns ett antal paraplyorganisationer som Forum Syd. Med
andra ord ƒr det inte s€ lƒtt att ha en konkret definition p€ vad NGO:s ƒr!
VIF har sagt att ett antal projekt t.ex. Palestina, Guatemala, Turkiet, Armenien borde kunna s„ka
pengar f„r sina projekt genom Forum Syd. Vems ƒrende g€r vi d€ om vi tar emot bidrag fr€n
Forum Syd, som ƒr en tydlig NGO paraplyorganisation?
NGO:s vƒxer ofta upp utifr€n folkr„relser. Det finns dock risken att NGO:s efter en tid skapar
stora kanslier och tar emot stora statsbidrag. Vad hƒnder d€ med folkr„relsen och med-lemmarna
i NGO:s? Det finns ju alltid ett syfte med statsbidragen. ‚r NGO:s alltid medvetna om syftet nƒr
de tar emot statsbidrag.
2) Internationella perspektiv kontra l†ndernas sj†lvst†ndighet
Vi diskuterade vad vi anser om det svenska bist€ndet kontra lƒndernas sjƒlvstƒndighet i
f„rh€llande till bist€ndets villkor. Hur skall vi stƒlla oss till bist€ndsgivarnas krav p€ att vi alltid
skall ha ett genusperspektiv. I andra lƒnder har man en annan syn p€ genusperspektiv. Hur kan vi
utg€ fr€n respektive lands folks behov och inte trycka p€ v€ra svenska vƒrderingar.
Marianne Erikson p€pekade att nƒr det gƒller genusperspektivet ”beh„ver vi inte uppfinna hjulet
en g€ng till.” Det finns redan dƒr, men fr€gan ƒr €t vilket h€ll hjulet skall g€. Vi kan alltid hƒnvisa
till FN:s kvinnokonvention nƒr det gƒller genusperspektivet.
Vi var „verens om att lƒndernas sjƒlvbestƒmmanderƒtt skall gƒlla, men det finns ocks€ problem,
s€som t.ex. att kvinnor i andra lƒnder inte har kunskap om feminismen. Det betyder att inte bara
pengabist€nd g„r nytta utan det beh„vs ocks€ moraliskt st„d f„r att genomf„ra projekt.
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SIDA:s regler ƒr ofta vƒldigt svenskt teoretiska och passar inte alltid f„r arbete p€ basniv€. Ett
exempel ƒr Guatemalaprojektet, som arbetar med mayakvinnor som ƒr analfabeter. Genusanalyser, swotanalyser g€r helt enkelt inte att genomf„ra p€ det sƒtt som SIDA „nskar.
Vi tog ocks€ upp vƒnsterpartiets och VIF:s diskussion om ”renlƒrighet”, d.v.s. att vi ƒr emot
projekt gemensamt med andra partier, men ƒnd€ tilldelas de partianslutna organisationerna
gemensamt bist€nd. Hur renlƒriga skall vi vara? Inte delta, eller ta emot och delta i gemensamma
projekt dƒr v€ra systerpartier kan ha nytta av detta? I annat fall lƒgger ju de nyliberala partierna
och andra partier beslag p€ alla pengar och det gynnar ju definitivt inte vƒnsterr„relser i vƒrlden.
Till sist avslutade vi med en diskussion om bist€ndspolitiken. Vƒnsterpartier har lƒnge drivit
kravet om 1 % i bist€nd. Det kravet ƒr p€ papperet uppn€tt (ƒven om det i verkligheten inte alls ƒr
1 % som g€r till bist€nd per definition). Skall Vƒnsterpartiet fortsƒtta driva det kravet. Ja, tyckte
vi, f„r symboliskt ƒr det kanske bra. Men vi m€ste ocks€ b„rja driva kvalitetskraven p€ bist€ndet
och denna fr€ga borde f€ mycket mer uppmƒrksamhet inom Vƒnsterpartiet.
Vi hade egentligen inte konkreta svar p€ allt som diskuterades. Dƒremot var det nyttigt att
diskutera och problematisera. Vi beh„ver fortsƒtta diskussionen om Vƒnsterpartiets syn p€
NGO:s och det svenska bist€ndet.
Inger Gemicioglu
Styrelseledamot VIF
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6. PANELDISKUSSION

HUR KAN EN BIST‚NDSPOLITIK FR‚N VƒNSTER SE
UT F•R ATT FUNGERA SOM REDSKAP F•R FOLKLIG
FRIG•RELSE FR‚N FATTIGDOM OCH BEROENDE?
Medverkande: Hans Linde, ledamot (v) i riksdagens utrikesutskott, Maria Brendler,
Vƒnsterpartist och fd bist€ndsarbetare, Lars Rudebeck, professor verksam vid Uppsala
Universitet och Emma Hernborg, frilansjournalist
Moderator: Eva Bj„rklund
Hans Linde:
Jag heter Hans Linde och sedan valet i h„stas sitter jag som Vƒnsterpartiets representant i
Utrikesutskottet. I realiteten blir det dƒrmed mitt svettiga ansvar att f„ra in de diskussioner vi har
hƒr in i det konkreta bist€ndsarbetet i Riksdagen.
Under de senaste decennierna har enprocentsm€let varit det viktigaste politiska kravet fr€n v€rt
parti. Det har varit ett viktigt krav, och jag tycker ocks€ att det varit rƒtt krav, f„r vi ser att
bist€ndet idag m€ste „ka globalt. Samtidigt har vi inte varit lika l€ngt framme nƒr det gƒller
bist€ndets inneh€ll, och jag tror att de diskussioner vi har haft hƒr idag ƒr en b„rjan p€ en
politikutveckling i partiet som kan leda fram€t.
Om vi tittar p€ hur situationen ser ut idag hƒr i utrikesutskottet nƒr vi formulerar
bist€ndspolitiken, s€ blir det ƒnnu mer aktuellt och akut att b„rja diskutera bist€ndets inneh€ll. Vi
hade ett val dƒr det var fyra borgerliga partier som vann valet, men det var bara ett av dem som
flyttade in i utrikesutskottet, nƒmligen moderaterna, ett parti som vi vet av tradition ƒr oerh„rt
skeptiska mot allt vad bist€nd heter. I den budget som har presenterats i €r uppfyller Sverige
enprocents m€let, men det sker genom att bist€ndsramen fylls upp med en massa saker som vi
inte skulle betrakta som bist€nd. En helt ny post p€ 1.5 miljoner rena skuldavskrivningar las in i
budgeten, n€got jag inte kan se kan rƒknas som bist€nd. Om vi ser tillbaka p€ den gamla
socialdemokratiska regeringen och den budget som vi har st„tt s€ har det tyvƒrr ƒven dƒr funnits
poster inom bist€ndsramen som vi sv€rligen skulle kunna kalla bist€nd. Det gƒller t ex poster med
skuldavskrivningar och flyktingmottagande. Idag ser vi ocks€ starka krafter, i och utanf„r
parlamentet, som driver p€ f„r att man ska anvƒnda bist€ndspengar till att finansiera militƒra
insatser, t ex finns f„rslag om att Afghanistan-insatsen ska rƒknas som bist€nd. Mot bakgrund av
att borgerligheten hela tiden urholka bist€ndet, ƒr den diskussion vi har idag om bist€ndets
inneh€ll avg„rande.
Ett av ledorden inom bist€ndspolitiken idag ƒr ƒgandeskap. Det pratas mycket om att det m€ste
vara mottagarlƒnderna, lƒnderna i Syd, som sjƒlva sƒtter sin egen agenda, g„r sina egna
prioriteringar, helt enkelt ƒger sin egen utveckling och att v€r uppgift som bist€ndsgivare ska vara
att st„tta den hƒr utvecklingen. Jag tror att vi, efter den hƒr konferensen, konstaterar att ƒgandet


Texten ƒr en sammanfattning av de medverkandes inledningsanf„randen.
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av utvecklingen i Syd inte finns hos befolkningen och ledarna i Syd. Den finns istƒllet i vƒldigt
stor utstrƒckning hƒr i de rika lƒnderna och bist€ndet sker p€ m€nga sƒtt p€ v€ra villkor. Flera av
skƒlen till att ƒgandeskapet „ver utvecklingen inte finns hos lƒnderna i Syd har vi tagit upp hƒr
idag, och jag vill lyfta fram n€gra orsaker.
Ett s€dant skƒl ƒr synen p€ demokrati. Nƒr man talar om demokrati i bist€ndssammanhang i
Sverige s€ menas oftast det samma som marknadsekonomi. Jag vet att Sida f„r n€gra €r sedan
gav ut en broschyr dƒr man skulle visa upp vad framg€ngsrikt svenskt bist€nd var. Det ena m€ttet
p€ framg€ng var i vilken m€n landet demokratiserats, det andra i vilken m€n en framg€ngsrik
liberal marknadsekonomi inf„rts. Det var framg€ng f„r Sverige: Att landet i Syd hade tvingats
inf„ra liberal marknadsekonomi! Ett annat modeord inom bist€ndspolitiken idag ƒr ”good
governance”, eller ”gott styre” p€ svenska. Sverige ska utbilda tjƒnstemƒn och politiker i Syd att
bli de goda ledarna. Men det goda styrelseskicket ƒr i m€nga fall s€ lite styrning som m„jligt. Att
vara en ”god ledare” idag i Afrika eller Latinamerika fr€n Sidas perspektiv ƒr att vara en ledare
som backar, som skƒr ner vƒlfƒrden och som minskar statens €taganden. St„det till civila
samhƒllet, eller NGOs, som vi har diskuterat idag, ƒr bara en del av den bist€ndspolitik som hela
tiden utg€r fr€n v€ra behov, utg€r fr€n att f„rstƒrka den vƒrldsordning vi lever i.
Jag vill ta upp en annan fr€ga som vi ocks€ diskuterat hƒr idag, nƒmligen fr€gan om
Vƒrldsbanken och IMF, tv€ institutioner som ytterligare driver p€ de hƒr tendenserna inom
bist€ndspolitiken och dƒrmed f„rstƒrker en orƒttvis vƒrldsordning. Idag ƒr v€ra bist€ndsinsatser, i
Latinamerika, Afrika och Asien villkorade med att lƒnderna ocks€ har ett samarbetsprogram med
IMF och Vƒrldsbanken, samarbetsprogram som ofta innebƒr att det stƒlls h€rda krav p€
privatiseringar, p€ avregleringar, p€ nyliberal politik. Ett exempel ƒr Uganda som, f„r att f€
tillg€ng till medel fr€n IMF och Vƒrldsbanken, tvingades att privatisera sina vattentillg€ngar. Och
d€ vet vi att hade Uganda sagt nej till IMFs krav s€ hade de inte bara f„rlorat st„det fr€n IMF och
Vƒrldsbanken, de hade ocks€ f„rlorat en stor summa bist€ndspengar d€ de flesta givare hade valt
att avveckla sitt st„d till landet. Vi ser samma sak i Nicaragua dƒr Vƒrldsbanken och IMF har
tvingat landet att skƒra ner p€ utbildningssatsningar trots att alla Nicaraguanska barn idag inte har
tillg€ng till grundskoleutbildning.
S€ det finns vƒldigt m€nga delar som vi beh„ver angripa i v€r politik f„r en rƒttvis vƒrldsordning:
Bist€ndet, IMF, Vƒrldsbanken och handelsreglerna. Hur g€r vi vidare? Hur ska vƒnsterns
bist€ndspolitik se ut? Ska jag vara helt ƒrligt s€ vet jag inte, jag kan inte se att vi har klara svar
idag. Men jag tror att det faktum att vi idag b„rjar problematisera Sveriges bist€nd, ƒr en vƒldigt
god b„rjan p€ en tydligare bist€ndspolitik fr€n vƒnster.
Emma Hernborg:
Jag heter Emma Hernborg, ƒr journalist och jobbar just nu p€ en solidaritetsorganisation,
Afrikagrupperna. Afrikagrupperna ƒr till stor del finansierad av Sida, vi tar ƒven emot EUpengar, och vi samlar sjƒlva in cirka 5 miljoner per €r, som g€r till organisationens egeninsats
inom rambist€ndet.
Jag tƒnkte b„rja i fr€gan om enprocentsm€let. Varf„r ska vi ha ett enprocentsm€l och ƒr det
kvalit‡ eller kvantitet som ƒr viktigt? Jag tycker att en procent ƒr viktigt f„r att det ƒr en viktig
symbolfr€ga. M€nga lƒnder i Europa som ƒr lika rika som Sverige ger endast 0.3 till 0.4 procent
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av BNI. Mot bakgrund av detta ƒr det faktum att Sverige har n€tt upp till en procent en
symbolfr€ga. Samtidigt ƒr det viktigt att komma ih€g att bist€ndet fr€n Nord till Syd fortfarande
ƒr s€ litet s€ att det i m€nga mottagarlƒnder understiger den summa som landets egna medborgare
som arbetar i Nord skickar tillbaka till sina slƒktingar och familjer. Dessutom understiger det alla
g€nger det som vi i Nord tar fr€n Syd i form av orƒttvisa handelsvillkor, subventioner till v€ra
egna b„nder, villkorade l€n och krav och villkor som ƒr knutet till bist€ndet. Sett ur det
perspektivet ƒr det rimligt att fr€ga sig om det ƒr n€gon id‡ att h€lla p€ med bist€nd „ver huvud
taget. Œ andra sidan har vi lƒnder som Mo‰ambique eller Nicaragua dƒr stora delar av
statsbudgeten best€r av bist€nd utifr€n. Enprocentsm€let ƒr viktigt som symbolfr€ga! Samtidigt
ska vi lƒgga krutet p€ s€dant som att f„rƒndra de orƒttvisa handelsvillkoren, ta bort
subventionerna till v€ra egna b„nder s€ att de afrikanska b„nderna har n€gon chans att tƒvla p€
lika villkor, etc.
Aprop€ det Hans Linde nƒmnde om att skuldavskrivningarna nu lyfts in i bist€ndsbudgeten finns
ocks€ en intressant debatt om illegitima skulder, som jag tycker beh„ver f„ras upp. Med
illegitima skulder menas skulder som illegitima regimer dragit p€ sig, dvs regimer under
diktatorer eller regimer under apartheidtiden. I dessa fall kan man fr€ga sig: ‚r det rimligt att
lƒnder ska beh„va betala tillbaka skulder efter regimer som i sig ƒr illegitima? Denna fr€ga drivs
av flera utvecklingsekonomer med Kenneth Hermele i spetsen. Jag tror ƒven att Forum Syd ska
ge ut en studie om illegitima skulder under v€ren.2
Jag tƒnkte ocks€ komma in p€ den sv€ra fr€gan om NGO:er och professionaliseringen av vissa
folkr„relser. Nƒr det gƒller Sverige tycker jag absolut att vi beh„ver vara observanta p€ den
tendens som Mikael pratade om i morse, dvs att folkr„relser professionaliseras och att basen f„r
dessa r„relser dƒrmed f„rsvagas. Samtidigt tycker jag inte att det riktigt g€r att f„ra „ver det
resonemanget till Syd, eftersom m€nga lƒnder i Syd aldrig ens har haft den perioden som vi hade
hƒr nƒr r„strƒttsr„relsen, nykterhetsr„relsen, fackf„reningsr„relsen byggdes upp. Istƒllet har
lƒnderna i Syd ofta g€tt fr€n en tid med befrielser„relser och kamp mot kolonialmakterna till att
kastas in i en situation med m€nga utifr€n skapade NGO:er. De har allts€ hoppat „ver n€gra steg
historiskt. Denna situation f„r med sig flera problem. Ett jƒtteproblem ƒr t ex att bist€ndet till
dessa NGO:s drƒnerar statsapparaten p€ kompetens, d€ statsapparaten inte kan betala l„ner i niv€
med FN-apparaten och de st„rsta utlƒndska NGO:erna. Samtidigt ser vi kanske hellre att personal
rekryteras lokalt ƒn att man anstƒller och skickar ner svenskar och norrmƒn och hollƒndare. Det ƒr
komplext och jag tycker dƒrf„r att det ƒr viktigt att diskutera de hƒr fr€gorna.
Jag vill ocks€ p€peka att svenska staten, svenska storf„retag och - framf„rallt - svenska
journalister, har ett eget ansvar. Man kan inte beskylla svenska NGO:s f„r att g€ i symbios med
journalister, och sƒga att det ƒr NGO:ernas problem. Snarare ƒr det journalistk€rens problem. Det
ƒr v€rt problem som journalister om vi inte kan inta en sjƒlvstƒndig roll, vare sig det gƒller
NGO:er, storf„retag och staten.
Slutligen skulle jag bara vilja sƒga att vƒnsterpartiet har en stor roll nƒr det gƒller SRHR (Sexuell
och reproduktiv hƒlsa och rƒttigheter) och genusperspektiv i bist€ndet, sƒrskilt mot bakgrund av
hotet fr€n USA, Vatikanen och andra moralkonservativa krafter p€ h„gerkanten. Nƒr det gƒller
2

Studien, som ƒr en del i Forum Syds skriftserie Globala Studier, kommer att ges ut i juni. Flera skribenter, bl a
Kenneth Hermele, medverkar.
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dessa fr€gor har Sverige ett enormt gott renomm‡ och jag tycker dƒrf„r att vi har en viktig roll i
att motarbeta de krafterna.
Lars Rudebeck:
Jag ska f„rs„ka sƒga n€got om de tv€ fr€gor som Eva Bj„rklund har stƒllt till oss i den hƒr
panelen. Nƒr det gƒller bist€ndsm€let p€ en procent ƒr det egentligen sjƒlvklart att det inte ƒr den
exakta procentsatsen som ƒr det viktiga. Enprocentm€let ƒr snarare, som redan p€pekats, en
symbolfr€ga som g„r det m„jligt att agitera f„r ett st„rre bist€nd. Vad som ƒr viktigt ƒr
naturligtvis inneh€llet och dƒr tƒnkte jag sƒga n€got om den budget som den borgerliga
regeringen lagt fram. I budgeten ƒr det 0.82% av BNI som ska g€ till bist€nd. Bist€ndsramen sƒgs
utg„ra 1% av BNI, men vad jag rƒknat ut uppg€r den del som kan beskrivas som ”internationellt
utvecklingsbist€nd” till 0.82%.
Vad inneh€ller d€ den siffra som i n€gra f€ lƒnder (Sverige, Norge, Luxenburg, Holland och
Danmark) ligger nƒra en procent, men som i de allra flesta lƒnder ligger betydligt lƒgre?
Den inneh€ller en liten del som skulle kunna kallas bist€nd i ordets bokstavliga mening, dvs att
st€ n€gon bi, att p€ ett oegennyttigt sƒtt hjƒlpa n€gon som ƒr i n„d. Men detta ƒr den mindre delen
av det totala bist€ndet, som i sig allts€ ƒr mindre ƒn 1% av BNI. I den svenska bist€ndsbudgeten
kan det som ƒr mer eller mindre oegennyttig hjƒlp sƒgas vara det som tƒcks av posten ”humanitƒrt
bist€nd”: Katastrofbist€nd och bist€nd till mƒnniskor som drabbats av hungersvƒlt och n„d pga av
t ex „versvƒmningar, tsunami etc. Det sk ”humanitƒra bist€ndet” utg„r lite mindre ƒn en tiondel
av bist€ndet i den svenska budgeten, dvs ca 8% av 0.8% BNI. Inom det resterande bist€ndet finns
s€dant som handlar om gemensamma intressen, men dƒr finns ocks€ s€dant som i f„rsta hand
gynnar givaren och dƒrmed inte borde kallas f„r bist€nd. Det kan vara s€dant som gynnar
stabilitet i vƒrlden eller olika typer av krediter och kommersiella krediter. T ex finns det statliga
bolaget Swedfund med i bist€ndsbudgeten och dƒr kan man diskutera huruvida deras verksamhet
handlar om gemensamma intressen eller inte. Det finns ocks€ delar som g€r direkt tillbaka till
Sverige, t ex forskning. Under €rens lopp har en del av min l„n kommit fr€n bist€ndsbudgeten nƒr
jag forskat och undervisat om utveckling och demokrati eller arrangerat konferenser. Hur gynnar
det utvecklingen i vƒrlden? Jag hoppas ju att det ska h„ja medvetenheten bland dem som lyssnar
och p€ s€ sƒtt, p€ l€ng sikt, kanske gynna en fattig bonde i Vƒstafrika. Men det ƒr ju onekligen
l€ngt dƒremellan.
Vad jag vill sƒga, och som jag tror ƒr en viktig poƒng, ƒr att betona den del av bist€ndet som
handlar om gemensamma intressen, dƒr s€vƒl givare, det svenska samhƒllet, och de samhƒllen
som vi vƒnder oss till med det som vi kallar bist€ndspolitik, kan se att bist€ndet frƒmjar s€dant
som gƒller oss b€da. Ett bra exempel ƒr s€ klart milj„politiken, men det kan ƒven vara t ex kultur
eller bist€nd som gynnar freden. Det ƒr s€dant som alla har nytta av och som alla m€ste ha, vi
m€ste ha fred, vi m€ste ha ren luft, vi m€ste f„rst€ varandra f„r att kunna leva tillsammans i
vƒrlden. Det finns en stor mƒngd omr€den dƒr det ƒr lƒtt att visa att insatser gynnar b€de givare
och mottagare. D€ har vi ocks€ chansen till n€got slags jƒmlikt samarbete, att inte bara komma
och ge utan ocks€ att komma och f€ n€gonting i utbyte och tillsammans f„rbƒttra det som gƒller
oss alla, eller delar av oss. Den biten av bist€ndet tror jag har en stor potential och i ett
demokratiskt samhƒlle skulle den, tror jag, kunna g€ l€ngt „ver en procent. Med utg€ngspunkt i
ett s€dant synsƒtt finns mycket att argumentera f„r. Vidare ƒr det naturligtvis viktigt att s€dant
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som absolut inte har med bist€nd att g„ra, som p€ ett sjƒlvklart sƒtt bara gynnar givaren, ska
rensas ut ur bist€ndet. Det ƒr ju rena hyckleriet att rƒkna in det i bist€ndsramen.
Jag har tƒnkt sƒga en annan sak ocks€ ang€ende den politiska f„rskjutning av bist€ndet som det
talas om i inbjudan till den hƒr konferensen. Om vi tittar p€ den svenska bist€ndspolitiken s€
skulle jag sƒga att den stora f„rskjutningen skedde fr€n 1977-1978 till in p€ 80-talet. Under en
mindre period, fr€n slutet av 60-talet och ca tio €r fram€t, var den politiska kraftbalansen i
samhƒllet s€dan att det var m„jligt att argumentera f„r att anvƒnda delar av bist€ndet till politiskt
radikala insatser, insatser som p€ ett tydligt sƒtt riktade sig till att bygga b€de politisk och
ekonomisk demokrati f„r att underlƒtta utvecklingen i u-lƒnder. Det var en kort period och den ƒr
f„rbi f„r lƒnge sen, men i en mening skulle jag sƒga att h„gerf„rskjutningen av bist€ndet var vƒrre
p€ 80-talet ƒn den ƒr idag. Vad jag f„rst€tt har dagens konferens delvis ifr€gasatt demokratim€len
inom bist€ndet och det har legat i luften att demokratisering i u-lƒnder ƒr ungefƒr det samma
marknadsliberalisering. Det ƒr klart att demokratisering och marknadsliberalisering ofta
sammanf„rs i bist€ndsdebatten, men jag tror att det ƒr viktigt att ƒven f„rs„ka h€lla isƒr dem. De
folkliga krafter som vi vill ge v€rt st„d i Guinea-Bissau, Sydafrika, Vietnam eller n€gon annan
stans, beh„ver ju demokrati och de beh„ver organisationsfrihet, yttrandefrihet och s€ vidare, f„r
att kunna f„ra en politik som kanske, p€ lƒngre sikt, g€r mot den hƒr marknadsliberaliseringen.
De som inte vill ha marknadsliberalisering, de beh„ver demokrati f„r att inte bli slƒngda i
fƒngelse s€ fort de „ppnar munnen.
Maria Brendler:
Jag heter Maria Brendler, ƒr vƒnsterpartist och har nyligen arbetat som bist€ndsarbetare, vilket ƒr
skƒlet till att jag blivit inbjuden att delta i panelen. Jag arbetade i en typ av projekt som vi
diskuterat mycket idag, dvs ett projekt som innebar st„d fr€n en svensk NGO till en lokal
organisation, vilket i mitt fall var en bondeorganisation i Mo‰ambique. Trots att jag var mycket
kritisk till bist€nd redan innan jag €kte, blev jag f„rskrƒckt av det sƒtt p€ vilket bist€nd p€verkar
de organisationer och samhƒllen som tar emot bist€nd. Det projekt jag arbetade i var inte p€ n€got
sƒtt ett extremfall. Jag var anstƒlld av Forum Syd, som ƒr en av de st„rsta svenska
bist€ndsorganisationerna, och Kooperation Utan Grƒnser, dƒr bland annat Konsum ƒr
medlemmar. Vi har pratat mycket om olika problem med bist€nd p€ den hƒr konferensen, s€ jag
ska bara ge en kort illustration av vad jag ser som ett av de stora problemen.
Den organisation som jag arbetade med, en bondeorganisation i en provins i Mo‰ambique, fick
st„d fr€n fyra olika givare. Av dessa kan man sƒga att tv€ stod till h„ger, och tv€ till vƒnster. De
som stod till h„ger var f„r privatisering av mark, f„r genmanipulerade gr„dor, f„r en satsning p€
exportjordbruk, osv. De som stod till vƒnster var emot detta och f„r en alternativ jordbrukspolitik.
Att en organisation tar emot pengar fr€n givare med s€ vitt skilda ideologiska st€ndpunkter kan
man tycka ƒr ganska absurt, det g€r emot sjƒlva logiken med vad vi tƒnker oss ƒr en organisation.
Men utifr€n den hƒr organisationens perspektiv ƒr det helt logisk eftersom den ser som sin
frƒmsta uppgift att ta emot maximal mƒngd bist€nd f„r att dela ut till sina medlemmar. Och det ƒr
ju inte s€ konstigt, f„r som jordbrukssituationen och vƒrldsmarknaden ser ut idag, ƒr det ett av f€
sƒtt p€ vilket det ƒr m„jligt f„r en bonde i Mo‰ambique att f€ in n€gra pengar.
Men detta stƒller mer vƒnsterinriktade organisationer inf„r ett sv€rt dilemma, n€got som kommit
upp under dagen. F„r det ƒr klart att om organisationer ƒr nƒrvarande i Mo‰ambique med
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bist€ndspengar och propagerar f„r privatisering av land, d€ ƒr det viktigt att motkrafter ƒr dƒr och
propagerar f„r motsatsen. Risken ƒr dock att lokala organisationer, liksom lokala samhƒllen, blir
ett slagfƒlt f„r olika ideologiska stridigheter, formulerade och betalda fr€n vƒst. I slutƒnden tror
jag att det ƒr n€got som missgynnar det som vi tror, och vill och tƒnker oss att vi st„djer nƒr vi
skickar ner pengar till lokala organisationer, eller nƒr vi tar stƒllning f„r enprocentsm€let och ett
bist€nd som ska frƒmja demokrati och vara p€ mottagarens villkor.
Med utg€ngspunkt i detta tycker jag att fr€gan om sjƒlvstƒndighet ƒr central. I de delar av
Vƒnsterpartiets internationella program som vi f€tt utskickade inf„r konferensen, lƒggs stort
fokus p€ sjƒlvstƒndig, och det ƒr n€got jag tycker ƒr mycket positivt. Samtliga av de viktigaste
kraven som Vƒnsterpartiet driver har med sjƒlvstƒndigheten att g„ra, t ex avskrivning av skulder,
rƒttvisa handelsregler, skatt p€ internationella valutatransaktioner och €terbetalningar f„r
kostnader som vƒst har orsakat den fattiga vƒrlden, t ex genom slavhandel och milj„f„rst„rning.
Dessa krav utg€r fr€n helt andra rƒttviseprinciper ƒn bist€ndet, som ju innebƒr att vi ger p€ v€ra
villkor. Om Vƒnsterpartiet ska spetsa till bist€ndspolitiken s€ tycker jag att vi i h„gre grad m€ste
lyfta in fr€gan om sjƒlvstƒndighet i bist€ndsdebatten, detta oavsett om det handlar om bist€nd till
organisationer eller det statliga bist€ndet.
Jag skulle vilja jƒmf„ra med Vƒnsterpartiets stƒllningstagande mot invasionen av Irak, ƒven om
det kan verka lite drastiskt. Det ƒr ju knappast n€gon som tror att anledningen till att
Vƒnsterpartiet ƒr motst€ndare till invasionen ƒr att vi tycker att Saddam var en bra ledare.
Frƒmsta skƒlet till att vi motsatte oss invasionen var att vi inte trodde att den skulle lyckas, att vi
inte trodde att en invasion skulle vara en bra vƒg att inf„ra demokrati och det visade sig ju ocks€
att vi hade rƒtt. Ett av skƒlen till det ƒr f„rst€s att USA har helt andra bakomliggande intressen,
intressen av olja och inte av demokrati i f„rsta hand. Men ett annat skƒl ƒr att det p€ n€got sƒtt
ligger i demokratins natur att den inte ƒr s€ lƒmplig att inf„ra med krig, eller med sanktioner eller
med olika typer av villkor, demokrati bygger p€ att det ƒr de mƒnniskor som drabbas av besluten
som faktiskt tar dem och att hela ansvaret ligger hos dem b€de f„r bra och d€liga beslut.
Denna insikt tror jag att vi m€ste ha med oss i h„gre grad i bist€ndspolitiken och ƒven i allt
samarbete fr€n en organisation till en annan. Hur mycket vi ƒn vill att andra lƒnder ska ha
demokrati, kvinnors rƒttigheter, rƒttigheter f„r HBT-personer osv, s€ ƒr inte alltid olika krav och
olika villkor det lƒmpligaste sƒttet att inf„ra detta. Tvƒrtom riskerar man att hoppa „ver de olika
historiska steg som Emma Hernborg talade om. Fr€gan om sjƒlvstƒndighet ƒr sv€r, men i det
politiska lƒge vi befinner oss idag i vƒrlden tror jag att det ƒr en extremt viktig fr€ga. Dƒrf„r tror
jag att Vƒnsterpartiets politik i ƒnnu h„gre grad beh„ver spetsas till och fokuseras runt fr€gan hur
lƒnderna och organisationer i den fattiga delen av vƒrlden kan f€ ett litet uns av ekonomisk och
politisk sjƒlvstƒndighet, inom vilken de kan driva sin egen politik.
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