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– Hindrer utvikling
Magnus Bjørnsen er daglig leder i Fellesrådet 
for Afrika. Han mener at framstillingen av 
Afrika som et kontinent der folk ikke gjør så 
mye annet enn å sulte mens de venter på vestlig 
hjelp, er et av de største problemene kontinentet 
står ovenfor. 

– Det er lite nytt i at Afrika er «håpløshe-
tens kontinent» og framstilles som en antitese 
til vestlig framskritt, rasjonalitet og opplysning. 
Slike historier har vært en del av vestens selvbil-
de helt siden de første møtene med afrikanere. I 
et slikt lys kan man si at det går en klar linje fra 
kolonitidens framstilling av usiviliserte barbarer 
som trenger vår frelse, til dagens stakkarslig-
gjøring av et helt kontinent gjennom bilder og 
historier hvor løsningen på Afrikas utfordringer 
ikke ligger hos afrikanerne selv, men utenfor 

kontinentet – i mer vestlig velvilje og veldedig-
het. Disse utrolig ensidig framstillingene av et 
komplekst, mangfoldig og på mange måter rikt 
kontinent, er farlige av flere grunner, sier han. 

I 1999 ble det presentert en studie i Ned-
erland som konkluderte med at den utbredte 
negative oppfatningen av Afrika blant vestlige 
investorer har to konse-
kvenser. For det første at 
kontinentet mottar min-
dre investeringer og for 
det andre at de midlene 
som investeres, ender opp 
i høyrisikoprosjekter med 
høy potensiell avkastning, 
men tilsvarende få sosiale 
og utviklingsmessige ring-
virkninger. 

– Fokus flyttes vekk fra de egentlige årsa-
kene til Afrikas problemer, strukturene som er 
med på å skape og opprettholde kontinentets 
fattigdom. Det er mye enklere å gi noen ti-
ere i måneden, enn å spørre hvordan vår egen 
handelspolitikk hindrer økonomisk utvikling i 
Afrika. Og her har veldedighetsbransjen funnet 
sin nisje i markedet, sier Magnus Bjørnsen.

- Gjelder kritikken din alle bistandsorgani-
sasjonene, eller er det forskjeller?

- Det er stor forskjell på de ulik organisasjo-
nene. På den ene siden har du organisasjoner 
som samler inn penger til bistand, men som 
samtidig kombinerer dette med å jobbe for å 
endre de økonomiske strukturene. Britiske 
Oxfam er kanskje det beste eksempelet her. 
På den andre siden har du organisasjoner som 

nesten utelukkende er 
veldedighetsorganisasjo-
ner, som i liten grad har 
fokus på årsakene til fat-
tigdom. SOS-Barnebyer 
og Plan er eksempler på 
slike organisasjoner, sier 
Bjørnsen.

Rolf A. Vestvik er sam-
funns- og informasjons-
sjef i Flyktninghjelpen. 
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Flyktninghjelpen
Opererer i 17 land
2600 ansatte globalt, 100 ved hovedkon-

toret i Oslo
Totalbudsjettet i 2007 var på 843 millioner, 

av dette var 10 millioner innsamlede midler fra 
privatpersoner. 

– Vi deler ikke ut mat. 
Vi deler ut såkorn, 
og slik vil vi unngå å 
skape et avhengig-
hetsforhold.
Synne Rønning, 
SOS-barnebyer


