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B
usan, Sør-Korea. Vinterværet har ennå 
ikke ankommet Koreastredet. Det norske 
folk, også kjent som Utenriksdepartemen-
tet, har gitt meg et sjenerøst pressestipend 

for å dekke Det fjerde høynivåmøtet om bistands-
effektivitet som avholdes fra 29. november til 
1.desember. Over 2500 delegater fra 156 land, 53 
delegasjoner fra multilaterale organisasjoner, 100 
ministre og toppledere i FN, Verdensbanken og 
de regionale utviklingsbankene venter på Bexco-
senteret øst i byen for å lage spillereglene for utde-
lingen av verdens bistand fram til 2015. 

Da jeg ankommer flakker de mellom panelde-
batter og bakromsdiskusjoner i en sky av speku-
lasjoner som vokser i takt med koffeinkonsumet i 
ventehallene. De ytre omgivelsene rundt senteret 
er en markedsliberalistisk utopi virkeliggjort – 
organisk voksende skyskrapere boret dypt ned i 
bakken rundt Busans lysbrune strender. En slags 
legoklosshybrid mellom Singapore og Monaco, et 
arkitektonisk vitnesbyrd om at et helt samfunn 
kan bekjempe fattigdom ved hjelp av velvilje og 
investeringer fra verdens siste supermakt. Under 
koreakrigen var byen kun en utpost som var siste 
skanse for FN-troppene da nordkoreanske tropper 
var nær ved å invadere hele halvøya i 1950. Etter 
krigen ble Busan den første byen i Sør-Korea som 
mottok bistand fra USA og nå er den verdens femte 
største havneby. 

I de tre dagene jeg befinner meg i byen er 
den en siste skanse for et bistandsparadigme 
forsvart av et midlertidig samfunn bestående 
av en rekke bistandseksperter og politikerne. 

Problemstillingene de presenterer kan oppløse de 
edleste bistandshensikter i et syrebad av uforut-
sette variabler – som i fysikken hersker entropien 
også i bistandsverdenen. Bistand kan bli for frag-
mentert, ulike givere gir for mye bistand på likt til 
samme formål. Bistand kan bindes: Enkelte giver-
land har en tendens til å presse mottakerland til 
å motta bistand i form av visse eksportprodukter. 
Korrupsjon og ulovlig kapitalflyt spiser opp sårt 
tiltrengte ressurser. Kvinners rolle som samfunns-
byggere blir ofte ignorert. Og ikke minst: Hvordan 
kan grønne investeringer oversettes til økt vekst 
og utjevning av sosiale ulikheter? 

Over 20 000 sivile organisasjoner fra mer enn 
90 land ble konsultert i forkant av møtet. Fra min 
post på presserommet blir jeg konstant oppsøkt av 
deres budbringere som overlesser meg med løpe-
sedler og kunngjør hva de mener er kritikkverdige 
holdninger hos bistandssupermaktene. 

Paradigmeendring
Selv om deltakerne på Høynivåmøtet har svært 
ulike interessefelt, er de enige om en felles utopi, 
FNs tusenårsmål om å bekjempe fattigdom innen 
2015. Ifølge Verdensbanken er enkelte av disse 
målene nær ved å bli oppnådd. Den mener 80 
prosent av alle utviklingsland vil nå målet om 
å halvere verdens fattigdom. 45 prosent av alle 
utviklingsland har utradert ekstrem sult, mens 33 
prosent nærmer seg. 83 prosent av utviklingslan-
dene kan nå dessuten tilby alle barn grunnskole-
utdanning eller har nesten full dekning. Likevel 
er det fremdeles en lang vei å gå. Blant annet 
på grunn av korrupsjon forventes det at ingen 
afrikanske land sør for Sahara når målet om fat-
tigdomsbekjempelse til tross for stor vekst i BNP 
det siste tiåret. Noen metoder for å nå FNs tusen-
årsmål er formulert i Parisdeklarasjonen fra 2005, 
senere modifisert i Accra-erklæringen fra 2008. 
Deklarasjonene avgrenser hvordan mottakerland 
skal styre og ha eierskap i bistandsprogrammer, 
hva som er et ideelt offentlig innsyn i beslut-
ningsprosesser og hva som er den riktige balansen 

mellom forutsigbarhet og gjensidig etterrettelig-
het mellom mottaker- og giverland. 

I erklæringen fra 2005 var det dessuten for-
mulert en rekke konkrete mål: at tre fjerdedeler 
av alle utviklingsland skal ha egne nasjonale utvi-
klingsplaner innen 2010, mengden bistand som 
ikke blir tatt i bruk innen forutsatt dato skal halv-
eres, to tredjedeler av all bistand skal settes av til 
bestemte strategier ledet av et mottakerland, antall 
mottakerland som ikke har etablert systemer som 
kan evaluere virkningen av bistand skal reduseres 
med en tredjedel, både mottakerland og giverland 
skal innen 2010 kunne rapportere om hvordan 
bistandsmidler blir brukt og hvor langt de har kom-
met utviklingsmessig. 

Ifølge OECDs siste evalueringsrapport har de 
fleste mottakerland gjort betydelige framskritt på 
13 av målene i Paris-erklæringen. Giverlandene 
har imidlertid kun gjort framskritt på ett av områ-
dene, som er at de koordinerer bedre med andre 
giverland. 

Daniel Puglisi fra CONCORD, en NGO-sammen-
slutning som representerer 26 nasjonale organisa-
sjoner og 18 internasjonale nettverk og over 1600 
ikke-statlige organisasjoner, mener at giverlandenes 
forpliktelser antagelig ikke vil bli etterlevd i fram-
tiden heller. Det skyldes først og fremst fordi det 
foregår en dragkamp mellom de tre største bistands-
giverne i verden: EU, USA og Kina. «Vi ser med 
bekymring på at EUs medlemsstater brakte med seg 
en svak posisjon til Busan. Vi er skuffet siden EU er 
den største bistandsgiveren i verden. De leverer over 
halvparten av all bistand i verden og gir 53,8 milli-
arder euro hvert år til utviklingsprogrammer. Likevel 
tok de ikke lederansvar. Vi tror de har blitt mindre 
ambisiøse fordi de ønsker å være ettergivende over-
for store giverland som ekspanderer sin virksomhet, 
som Kina», sier Puglisi. 

Puglisis antydning om kinesernes pokerspill er 
et ekko av en diskret formulering i et notat om 
Høynivåmøtet jeg mottok fra Utenriksdepartemen-
tet før reisen: «Høynivåmøtet vil blant annet måtte 
ta stilling til om Parisdeklarasjonens prinsipper for 

Bistandens siste skanse
Tidlig i desember braket bistandskjempene EU, USA og Kina 
sammen i Busan, Sør-Korea for å bli enige om veien videre for 
verdens bistands- og utviklingsarbeid. 

{Vi er skuffet over at ingen forpliktelser med 
tidsfrister ble avtalt i Busan for hvordan vi kan 
nå noen mål om fattigdomsbekjempelse.» 

daniel Puglisi, CONCORD

Kim Bredesen
Journalist, i Busan for norske Le Monde diplomatique.

Det fjerde høynivåmøtet om 
bistands effektivitet i sørkoreanske 
Busan ga få svar om framtidens 
bistandspolitikk.  
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