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Det blir 
snø- 
scooter-
kjøring 
overalt 
med re-
gjeringens 
miljø-
politikk. Til 
gjengjeld 
blir det 
ikke så 
mye snø.
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Religion  
og bistand
OppOsisjOnspartiene  finsliper 
argumenter til dragkampen om 
statsbudsjettet. Og der Ven-
stre finleser EU-dokumenter 
om fornybar energi, legger KrF 
siste hånd på argumentasjonen 
som skal løfte bistand over den 
symboltunge énprosentsgren-
sen.

Men årets signaler fra regje-
ringen handler ikke bare om de 
765 millionene som mangler 
for å nå målet om én prosent av 
budsjettet til land og folk som 
trenger pengene mer enn oss. 
Årets budsjett varsler også en 
omlegging av kursen for bruk 
av penger. Det blir mindre pen-
ger fra stat til stat, og det blir 
mer til organisasjoner som kan 
vise til resultater i arbeidet sitt.

Hvem er så disse  organisasjo-
nene som nå kan nyte godt av 
økt støtte? Bak begrepet NGO 
(non-governmental organizati-
on) skjuler det seg en urskog av 
forskjellige aktører som spen-
ner fra Kirkens Nødhjelp, til 
enmannsforetak stiftet av en-
gasjerte enkeltpersoner som 
har opplevd nøden i mottaker-
landet. Et flertall av disse kal-
les ofte FBO (faith-based orga-
nization) fordi de er trosbaserte 
og henter motivasjon fra de for-
skjellige verdensreligionene til 
arbeidet sitt. Men kan vi gi sta-
tens penger til religiøse organi-
sasjoner og stole på at de fak-
tisk bruker midlene til u-hjelp, 
og ikke bruker dem til å snik-
evangelisere mennesker i nød?

«tHis gOvernment  does not do 
God», sa Tony Blairs kommu-
nikasjonsrådgiver da forholdet 
mellom religion og utvikling 
ble diskutert på de britiske øyer 
for noen år siden. Og dette var 
en holdning som lenge preget 
Norads holdning til bistand i 
en norsk kontekst. Men det var 
før Erik Solheim (SV) begynte 
å romstere i regjeringskontore-
ne. Han satte i 2010 ned et ut-
valg som skulle diskutere reli-
gionens rolle i norsk bistand. 
Og da jeg, som faglig represen-
tant i utvalget, ble bedt om å 
legge fram rapporten for Heik-
ki Holmås (SV), som i mellom-
tiden hadde tatt over minister-
posten, var det én spesiell hen-
delse fra tiden jeg bodde i Ka-
merun som sto klart for meg.

Den største utfordringen i 
Kamerun var ikke dårlig lønn, 
uregelmessig vann i krana eller 
hyppige strømbrudd. Hoved-
problemet var at mange av ven-
nene mine døde av aids. Og at 
ingen ville snakke om det. Til 
og med min nærmeste medar-
beider var hiv-smittet. Han vis-

ste at jeg visste, men sa ingen-
ting. Sykdommen var tabu.

så en søndag  skjedde det noe 
merkelig. Menigheten jeg var i 
fikk besøk av den nasjonale kir-
kepresidenten, som entret ta-
lerstolen med en rød sløyfe på 
prestekjolen og med et helt nytt 
budskap. For første gang hørte 
jeg en prest i Kamerun snakke 
åpent om aids, om smitte, pre-
vensjon, konsekvenser og mo-
ral. Menigheten var like over-
rasket som meg – vi hadde alle 
vært med på en historisk begi-
venhet. Hva hadde skjedd? 

Etter at utallige informa-
sjonskampanjer hadde mis-
lyktes, hadde Senter for in-
terkulturell kommunikasjon i 
Stavanger søkt om penger fra 
UD til et nytt prosjekt: «Alle 
mot AIDS». Og fordi prosjek-
tet startet med å samle alle pre-
stene i den lutherske kirken, 
og til og med klarte å få kirke-
presidenten til å lede samlin-
gen, nådde budskapet ut. Det 
var en stille revolusjon. Et tema 
som var totalt tabu ble plutselig 
snakket om fra alle prekestoler 
i Nord-Kamerun. 

Hva er pOenget  mitt i denne 
sammenhengen? At et senter 
fra Stavanger sto bak underet i 
Kamerun? Nei, på ingen måte. 
Alle tiltak som var blitt satt inn 
for å bekjempe aids-epidemi-
en hadde selvfølgelig bidratt 
til å nå dette resultatet. Men i 
akkurat denne konteksten, for 
akkurat denne tematikken, var 
det helt avgjørende at det var 
den religiøse ledelsen som gikk 
foran. Alle som kjenner Afrika 
mer enn bare så vidt, vet om 
alle konspirasjonsteoriene som 
florerer omkring aids-epidemi-
en. Vi vet hvordan alle unatur-
lige dødsfall får en magisk eller 
religiøs forklaring. Inn i en slik 
kontekst var det spesielt viktig 
at personer med åndelig trover-
dighet og rituell autoritet uttal-
te seg. Inn i en slik kontekst var 
det viktig at endringsagentene 
hadde «street-cred», at vanlige 
mennesker lyttet når de snak-
ket og var villige til å endre at-
ferd fordi de trodde at det var 
til det beste.

jeg kOm nylig Hjem  fra en kon-
feranse ved Universitetet i Lon-
don hvor representanten fra 
DFID (britenes svar på Norad) 
hadde et nytt budskap: «This 
government do God». La oss 
håpe at også norske myndighe-
ter handler i Solheims ånd og 
inviterer lokale kirker og mos-
keer inn i dugnaden for å skape 
en bedre verden.

Gjestekommentar

Hoved- 
problemet 
var at mange 
av vennene 
mine døde  
av aids.  
Og at ingen 
ville snakke 
om det.

Tomas 
Sundnes  
Drønen
professor i globale  
studier, Misjons- 
høgskolen

Godt grep

I 
fjor ba Utdanningsdirektora-
tet om hjelp fra NTNU Sam-
funnsforskning for å kartlegge 
mobbing i norske skoler. De 
har sett på tall i to perioder, 
2007–2009, og 2010–2012. 
Tallene er hentet fra den år-
lige elevundersøkelsen, der 
elever i 7. og 10. klasse blant 
annet svarer på spørsmål om 

mobbing.
Direktoratet og fylkesmennene har 

sirklet inn skoler med vedvarende høye 
mobbetall, og i tillegg skjelt til hvilke  
skoler som har pådratt seg tilsynssaker 
og klager om mobbing. Disse skolenes  
eierkommune har mottatt krav fra fylkes-
menn over hele landet om å sette i gang 
strakstiltak. Skolene som anses å ha  
omfattende problemer med sin mobbe- 
beredskap, har fått tilbud om statlig  
eksperthjelp. 

Oversikten  over de 250 skolene som  
sliter mest med mobbetallene, er for  
første gang publisert. Den er ikke full- 
stendig, blant annet har direktoratet  

luket ut 87 
skoler som 
er så små 
at barn kan 
gjenkjennes 
i statistik-
ken.

Ingen 
barn skal få 
skoleårene 

sine ødelagt av mobbing. Opplærings-
loven slår fast at alle barn har rett til en 
trygg skolehverdag, og at den som ser en 
elev bli krenket av ord eller handlinger, 
straks skal undersøke saken, selv gripe 
inn om mulig, eller melde fra til skolele-
delsen.

likevel Har  mobbetallene holdt seg høye, 
likevel får vi stadig høre om alvorlige  
saker der barna som blir utsatt for  
mobbingen, må ha blitt sviktet av de 
voksne i systemet. Til tross for ikke-
mobb-programmer og tiltak mot  
mobbing og for bedre læring har mobbe-
tallene ikke gått nok ned.

Statistikken gir selvsagt ikke alle svar 
eller hele sannheten. Små skoler kan 
komme dårligere ut når man regner  
prosent, og større skoler kan ha alvorlige 
tilfeller av mobbing selv om det ikke slår 
ut på statistikken.

men det viktigste  her er å sikre at ingen 
norske skoler kan ha et vedvarende  
mobbeproblem uten å bli møtt med  
krav om å gjøre noe med det, og med 
oppfølging som sjekker om nok har blitt 
gjort. Direktoratets grep er godt nytt.  
Det er på høy tid med konkrete tiltak  
rettet mot dem som sitter med makten  
og ansvaret i og for skolene våre.

Leder

Ingen barn 
skal få  
skoleårene 
sine ødelagt


