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Ragnhild Olaussen

Hvordan virker 
vennskap?
«Virker det?» Samtaler om bistand og utviklingssamarbeid blir stadig 
oftere etterfulgt av dette enkle spørsmålet, som det ofte er så komplisert 
å svare på. Myndighetene gjør utallige evalueringer og gjennomganger, 
og politikerne må svare for hvorvidt skattepengene våre brukes på 
en effektiv måte. 
 Også vennskapssamarbeidet stilles under lupen. Telling, veiing og 
måling har nådd våre mellommenneskelige møter. Kan vi måle for-
ståelse? Kan vi veie engasjement? Og kan vi uttrykke i tabellformat 
hvordan mennesker forandrer seg i møte med andre? 
 Ja, faktisk! Det er forbløffende hvor mange positive og imponerende 
resultater og effekter vi finner i dokumentasjonen fra dem som jobber 
med eller blir berørt av vennskapssamarbeidet. Noen resultater kan 
vi vise med tall, andre kan vi fortelle om. Til sammen viser de tydelig 
hvordan både mennesker og samfunn utvikler seg som følge av 
arbeidet vårt. Noen av disse virkningene viser vi i dette bladet. 
 Vi er inne i en interessant tid i den globale utviklingsdebatten. Selv 
om mange fortsatt snakker om at «vi skal løfte folk ut av fattigdom», 
er bistanden heldigvis i sterk endring: Bort fra overføring av materiell 
og ekspertise fra nord til sør – og i retning av en utvikling nedenfra 
gjennom styrking av det sivile samfunnet i sør.
 Da er samarbeidet mellom grupper, regioner og land i sør kanskje 
vel så viktig som samarbeidet mellom nord og sør. Lokale og regionale 
nettverk, gjerne på tvers av sektorer, må være drivkreftene i utviklingen. 
Fordi de økonomiske maktforholdene i verden endrer seg fort – og 
fordi vi møter nye utfordringer som ikke kjenner landegrenser – tar 
også kontakten mellom nord og sør i økende grad form av partner-
skap snarere enn donor-mottaker-forhold. 
 Vår gjensidige og nettverksbaserte samarbeidsmodell passer 
godt inn i dette nye paradigmet. Vennskapssamarbeidet myndiggjør 
vanlige folk, bygger nettverk og styrker det sivile samfunnet både i 
sør og i Norge. Folk-til-folk-samarbeid om lokalsamfunnsutvikling er 
åpenbart bare én del av det globale samarbeidet for bærekraftig 
utvikling, men den er like fullt nødvendig. Jeg tillater meg å la meg 
inspirere av læreren fra Malawi, som etter vårt tredagers seminar i 
Zimbabwe om bærekraftig praksis og lokal påvirkning entusiastisk 
utbrøt: «Denne organisasjonen og denne metoden kan forandre Afrika!»  
 Som sommerfugleffekten er også vennskapseffekten summen 
av utallige ringvirkninger, av at mange vanlige mennesker på mange 
små steder samarbeider om å forbedre eget lokalmiljø og ta globalt 
ansvar. Vennskap gjør verden til et bedre sted. Hver eneste dag. 
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Av Ragnhild Olaussen
Vennskap Nord/Sør

Idébyttedagene 
til Tromsø
Idébyttedagene 2013, Norges viktigste 
møteplass for alle som er engasjerte i 
vennskapssamarbeid, finner sted i Tromsø. 
Gled deg til tre dager med spennende 
foredrag, seminarer og kulturelle opple-
velser. Konferansen arrangeres i samar-
beid med vennskapssamarbeidet 
Tromsø-Gaza og samler mennesker fra 
hele Vennskap Nord/Sørs nettverk.

Foto: Bård Løken, Innovasjon Norge/Visit Norway

Utviklingsminister Heikki Holmås sammen med Rita Kristoffersen, Ingrid Kjelsnes og Ragnhild Olaussen fra 
Vennskap Nord/Sør.

Vil gi vennskapsarbeidet et løft
Utviklingsminister Heikki Holmås vil bidra 
til å løfte det folkelige utviklingssamarbeidet. 
13. juni tok han imot Vennskap Nord/Sør for å 
diskutere hvordan vennskapssamarbeidet 
mellom nord og sør kan styrkes. Møtet kom i 
stand etter at daglig leder Ragnhild Olaussen 
i et avisinnlegg oppfordret ministeren til å 
satse mer på vennskapssamarbeid og 
utveksling. 
 – Utnytt potensialet som ligger i skoleut-
veksling med sør og sett som politisk mål at 
alle norske kommuner bør ha en vennskaps-

kommune i sør, oppfordret Olaussen, som 
møtte statsråden sammen med Rita Kristof-
fersen fra Algarheim skole og Ingrid 
Kjelsnes fra Rjukan videregående skole.

Spor utveksling ti år!
Dette er det tiende året Spor sender 
deltakere til Guatemala og Tanzania. Årets 
norske gruppe har nå gått gjennom 
forberedelsene i regi av Vennskap Nord/
Sør og Fredskorpset – før de reiser ut på 
det store eventyret i september. 

Lærte å påvirke
Mer enn 60 ungdommer fra Uganda og 
Norge kom sammen til Youth Empower-
ment Assembly i Kampala i begynnelsen 
av august. I fire dager lærte de om 
lederskap, påvirkning og bruk av medier 
– i tillegg til å diskutere samfunnsspørsmål 
som berører dem. Konferansen organiseres 
og gjennomføres av en gruppe ugandiske 
ungdommer. Alle deltakerne er med i 
skolesamarbeidet Elimu.

Ny informasjons-
rådgiver
Kristoffer Gaarder Dannevig begynner 
i august 2012 som informasjonsrådgiver i 
Vennskap Nord/Sør. Han er utdannet 
historiker og har bakgrunn fra Dagsavisen, 
Sofieprisen og Enhet for mangfold og 
integrering i Oslo kommune.

Spor-deltakerne fra Tanzania og Guatemala 
ble i august ferdige med oppholdet sitt i Norge. 
I fem måneder har de deltatt i hverdagslivet 
hos norske og samiske familier i Sortland, 
Kautokeino og Fredrikstad. De har jobbet på 
ulike lokale arbeidsplasser som skole, SFO, 
café, butikk, barnehage og arbeidssenter. 
Halfani (bildet) fra Tanzania har fått nyttig 
arbeids-erfaring innen gårdsdrift på Sortland. 
De guatemalanske deltakerne i Kautokeino 
har hatt urfolksspørsmål på timeplanen og 
lært om samisk samfunn og kultur.  

Nyttig arbeidserfaring

«Slik skaper du folkelig engasje-
ment, Holmås», skriver Ragnhild 
Olaussen i Dagsavisen. 
http://cl.lk/engasjement

LeS aVISINNLeGGeT

Deltakerne blogger om opplevel-
sene sine på Spors nettsider.
http://cl.lk/sporutveksling

FøLG bLoGGeNe

    Hva er dette?
Gjennom bladet finner du flere såkalte QR-koder. Har 
du en smarttelefon, kan du lese av koden og automa-
tisk få opp den aktuelle nettsiden. Du kan laste ned 
en QR-leser fra App Store eller Android Market.
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Av Haakon Flemmen 
Vennskap Nord/Sør

Både vi som enkeltmennesker og maktfor-
holdene oss imellom formes av vennskapene 
våre, slår Helge Svare fast. Han er forsker ved 
Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, jobber med 
sosiale nettverk og har skrevet bok om nettopp 
vennskap.
 – Vennskap kan for eksempel oppheve 
relasjoner som ellers ville ha vært veldig hierar-
kiske og lite likeverdige, forteller han.

Blir viktigere
Som sosial kraft blir vennskap viktigere med 
tiden, mener Svare.

 – I dag har vennskap tatt over mange av 
familiens funksjoner. Når vi intervjuer mennesker 
om vennskap, svarer mange at det er vennene 
som hjelper dem når de blir syke eller får øko-
nomiske problemer. Det var derfor forskeren 
Arnfinn Andersen brukte ordet «vennskaps-
familien» om nettet vårt av venner.
 Men et vennskap er ikke et vennskap, skal 
vi tro den greske filosofen Aristoteles (322–
384 f.Kr.).
 – Aristoteles skiller mellom tre typer venn-
skap: Nyttevennskap, lystvennskap og gode 
vennskap. De to første ligner hverandre fordi 

begge er basert på at den andre personen har 
noe bestemt å tilby. Det kan være alt fra noe 
materielt nyttig til at vedkommende er morsom 
å være sammen med. Hvis den andre ikke 
lenger kan tilby dette, kan slike vennskap fort 
opphøre. Gode vennskap er derimot basert på 
en dypere form for sympati og gjenkjennelse.

Gjensidighet
Men hva kjennetegner et virkelig godt vennskap? 
Svare har svaret: Gjensidighet, valg, likeverd 
og frihet.
 – Gjensidighet innebærer at sympatien går 

– Vennskap er en undervurdert kraft i samfunnet, en kraft som både forskere 
og politikere burde få øynene opp for, sier forsker Helge Svare.

Vennskapets effekter
Er synet ditt på andre kulturer endret et-
ter at du fikk venner i utlandet? Føler du 
deg vel fordi du har venner? I så fall er 
du ikke alene. Vennskap kan forandre 
alt fra fordommene våre – til blodtryk-
ket vårt. 

Mange som har fått venner i utlandet, opplever at de ser annerledes på 
andre kulturer. Det er ikke noe man bare føler, men en effekt som er vel-
dokumentert av forskere. Psykologer har nemlig vist at kontakt mellom ulike 
grupper reduserer fordommer dem imellom. Vel å merke hvis kontakten 
foregår på riktig måte.
 Psykologen Gordon Allport pekte ut fire avgjørende kriterier: At personene 
har nær og jevn kontakt, at gruppene har lik status, at de jobber for et felles 
mål som krever samarbeid og at de har støtte i brede sosiale normer. Spesielt 
viktig er det at det kan utvikles nære relasjoner mellom personene som 
deltar i samarbeidet. «Kontakten må gi deltakerne mulighet til å bli venner», 
konkluderer rasismeeksperten Thomas F. Pettigrew i en artikkel.
 Når to personer har ulike verdier og livssyn, kan forholdet dem imellom 
lett bli ødelagt. Men er man nære venner, er denne faren minimal. «Det er 
fordi venner er sterkt motiverte til å dempe forskjeller i verdisyn, for at for-
holdet ikke skal bli anstrengende», påpeker sosiologen Robert R. Bell. Det 
har også vist seg at mennesker som reiser til andre land er mindre utsatt for 
«kultursjokk» hvis de møtes av venner på ankomststedet. Vennskapsfor-
skeren Steve Duck skriver om dette i en av bøkene sine. Han mener venn-
skapsrelasjoner er så viktige for oss at opplæring i vennskap burde stå på 
pensum i skolen. 
 Vennskap har også positive effekter på den enkeltes psyke, velvære og 
helse. Mennesker med gode vennskap er gladere og friskere enn andre. De 
har mer kontakt med samfunnet rundt seg, og de føler seg tryggere. Noen 
ganger avdekker forskerne overraskende sammenhenger mellom venn-
skap og helse. Visste du for eksempel at jo flere venner du har, dess mindre 
sannsynlig er det at du får halsbetennelse? Andre undersøkelser har vist at 
mennesker med mange venner lever lenger enn andre. Personer som er 
ensomme derimot, har flere stresshormoner i blodet, høyere blodtrykk og 
dårligere søvn. Det viser studier gjennomført av den amerikanske forskeren 
John Cacioppo. Som filosofen Aristoteles sier det: «Mennesket er av naturen 
et sosialt dyr.»  

Vennskap forandrer verden

Et godt vennskap kjennetegnes av gjensidighet, valg, likeverd og frihet, forklarer forsker Helge Svare.(Foto: Haakon Flemmen) 

«Vennskap kan 
fungere forskjellig 
ulike steder i 
verden» Helge Svare

VISSTe DU aT VeNNSKap…

• reduserer fordommer
• demper verdikonflikter
• bidrar til helse og velvære
• minker stress og depresjon?

begge veier. Det betyr ikke at alle relasjoner 
med gjensidig sympati er gode vennskap. Et 
vennskap inngås først når begge parter gjør 
et aktivt valg. I dette ligger også en kime til like-
verd. I et likeverdig forhold er det fravær av 
makt. Dette skiller vennskap fra andre relasjo-
ner, som kanskje preges av at bare én part 
trenger den andre. I et godt vennskap avstår 
man dessuten fra å bruke pressmidler for å få 
viljen sin. Det leder oss til enda et kjennetegn 
ved vennskap, nemlig frihet. Det kan ikke 
være basert på ytre tvang.

Kan bli et middel
Selv om Svare ikke har forsket på vennskaps-
organisasjoner, kommer han likevel med et 
varsku til Vennskap Nord/Sør. 
 – Hvis organisasjoner iscenesetter venn-
skap, kan det være en risiko for at vennskapet 
blir instrumentelt. Det vil si at det blir et middel 
for å oppnå noe annet. 
 Svare oppfordrer oss til å være spesielt 
oppmerksomme når vi inngår vennskapsrela-
sjoner med mennesker fra andre land. 
 – Vennskap kan fungere forskjellig ulike 
steder i verden. I et velferdssamfunn som Nor-
ge er vi kanskje ikke så avhengige av nytte-
vennskap. Men i fattige land kan de være en 
livsbetingelse. Som vestlig ser man kanskje 
ikke at relasjonene man inngår egentlig er nyt-
tevennskap; man tar dem for å være «gode 
vennskap» som er uegennyttige, frie og like-
verdige. Men det kan hende at den andre par-
ten ser på deg som en nyttevenn. Da oppstår 
ulike forventninger, sier Svare.  

Les et utvidet intervju med 
Helge Svare på vennskap.no.
http://cl.lk/intervju

LeS Mer
Se våre anbefalte bøker og 
artikler om vennskapsforskning på vennskap.no.
http://cl.lk/vennskapsforskning

boKTIpS
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Av Mauricio Deliz 
Vennskap Nord/Sør

Av Maria Sørlie Berntsen 
Skribent

Det hele begynte da folk fra de to vennskaps-
byene Moss og Aguacatán stilte seg selv et 
utfordrende spørsmål: Kunne de gjøre noe lo-
kalt for å møte de globale miljøutfordringene? 
Svaret ble en rekke enkle og konkrete tiltak for 
bærekraftig praksis – både for bønder og folk 
i bykjernen. 

Marken gjør jobben
Juan, som er medlem av vennskapsgruppa, 
får nå en god del av sin inntekt av å produsere 
meitemarkkompost. Den lages av organisk av-
fall fra den urbane delen av landsbyen og ender 
opp som gjødsel på jordene i området. Meto-
den er både miljøvennlig og lønnsom: Juan får 
høyere pris for en sekk kompost enn han får for 
en sekk kaffe. «Meitemarkgjødsel krever liten 
plass og lite arbeidskraft å produsere. Det er 
meitemarken som gjør jobben», smiler Juan, 
som kjenner mange bønder som ønsker å bruke 
denne typen gjødsel i matproduksjonen. 
 En av dem er Julian Vicente. Han driver 
økologisk matproduksjon ved bruk av meite-
markgjødsel, noe som har gitt stort utbytte. 
Med en såkalt dråpespreder og annet jord-
bruksutstyr fra Norge kan han produsere mat 
uten bruk av kjemikalier. Nå ser han for seg at 
slikt utstyr også kan produseres i Guatemala. 
Det er nemlig svært praktisk og vil kunne lette 
arbeidet med jordbruket betraktelig. For Julian, 
som ikke lenger er avhengig av å kjøpe kunst-
gjødsel, er arbeidet blitt mer lønnsomt. I tillegg er 
produktene sunne og har høyt næringsinnhold.

 I de tettbygde delene av byen har mange 
tatt i bruk nye teknikker for å spare strøm og 
penger, og for å kunne dyrke sin egen mat. 
Husmødre har for eksempel begynt med øko-
logiske kjøkkenhager, der de dyrker en del av 
maten til sitt daglige hushold. De setter pris på 
å kunne være i kontakt med jorda selv om de 
bor i byen.

Vakte engasjement
Endringene i Aguacatán startet etter et foredrag 
om bærekraftig utvikling, som organisasjonen 
Change the World holdt for vennskapsgruppa 
under et besøk i 2007. Det vakte et så stort 
engasjement at gruppa snart fulgte opp med 
flere verksteder om konkrete alternativer for 
bærekraftig praksis. Både skoler, ledere i lokal-
samfunnet og andre aktører ble med. Denne 
læringsprosessen om bærekraftig praksis gikk 
over flere år. Blant temaene som vakte størst 
interesse, var ulike bruksteknikker innen solopp-
varming av vann, meitemarkkompost, systemer 
for vannrensing og intensive teknikker for mat-
produksjon. Da Vennskap Nord/Sør besøkte 
Aguacatán i 2012, kunne vi konstatere at mange 
av teknikkene ikke bare er i bruk; de sprer seg 
videre til nye steder.
 Gjennom verkstedene og prosessen med 
praktisk bærekraftarbeid er også selve venn-
skapsgruppa blitt styrket. I dag finnes det en 
solid og aktiv organisasjon, og undergruppene 
rundt i byen er i sving med nye prosjekter. 
Aguacatán blir aldri den samme.  

På tunet utenfor Sarpsborg kirke står et lin-
detre. Symbolet på vennskapet mellom Betlehem 
og Sarpsborg ble plantet av byenes ordførere 
i 1997. Siden den gang har palestinere og sar-
pinger møttes jevnlig. Alt fra musikere, dansere 
og forfattere – til politikere, fotballspillere, kokker 
og husflidslag har deltatt i utvekslingen.

Fremst i toget
På byens litteraturfestival og de årlige Olavs-
dagene bidrar palestinerne med foredrag og 
kulturelle innslag. Barn har utvekslet brev og 
tegninger. Korssting og mønstre fra Betlehem 
har inspirert lokalt håndverk. Og palestinske 
varer er solgt på det tradisjonelle markedet 
Smaalensmarken.
 – Men det viktigste er å bidra til økt kunn-
skap om og forståelse av sitasjonen i Palestina 
og Midtøsten, forteller Lars Petter Aamodt, leder 
i vennskapsforeningen.
 Identiteten vår blir tydeligere i dialog med 
andre, mener han. Møtene med palestinerne har 
også bidratt til å forme Sarpsborgs byidentitet, 
noe som også er synlig når byen feirer viktige 
begivenheter. Spesielt sterkt er det å se det 
palestinske flagget bli båret fremst i toget på 

17. mai, side om side med det norske. Det 
forteller Fredrik Lied, som har vært aktiv i for-
eningen siden begynnelsen. Han husker spesielt 
talen som ble holdt på nasjonaldagen i 1999. 
Aktivisten Mitri Raheb, som leder Det interna-
sjonale senteret i Betlehem, fortalte om pales-
tinernes lengsel etter et selvstendig land og 
sin egen nasjonaldag. 
 – Slike møter setter vår egen hverdag i 
perspektiv. Jeg tror også det kan bidra til et 
mer inkluderende samfunn, sier Fredrik.

Engasjerende reiser
Både unge og gamle er trukket med i vennskaps-
gruppas aktiviteter. Og de årlige betlehemstu-
rene har vakt engasjement og gitt deltakerne 
nye perspektiver. Nærmere 25 turer er det blitt 
med årene; til sammen 300 sarpinger har reist. 
 – Ingen blir den samme. Om man våger å 
være åpen, vil man komme hjem forandret, 
sier Fredrik. 
 For Pål Antonsen, som var i Betlehem i 
fjor, ble besøket en gripende opplevelse. Han 
fikk på kloss hold se konsekvensene av muren 
på Vestbredden, som Israel har bygget for å 
holde uønskede palestinere ute.

– Det som gjorde sterkest inntrykk, var å se 
hva muren har gjort med livene til de som bor 
på feil side, forteller han. 
 Men Pål holdt ikke opplevelsene for seg selv. 
Like etter hjemkomst satte han og tre andre opp 
en fotoutstilling – midt på torget. Utstillingen 
«Now that I have seen, I am responsible» viste 
bilder av palestinere og selve muren; av tegninger, 
slagord og personlige tanker som er risset inn 
i betongen. Målet var at folk skulle åpne øynene 
for palestinernes situasjon. 
 Kontakten med Betlehem har også vakt 
andre reaksjoner. Miljøer med sterk sympati for 
Israel har stilt spørsmål ved samarbeidet. Slik 
er forholdet mellom Norge, Palestina og Israel 
ofte kommet på dagsordenen i Sarpsborg. 
Vennskapssamarbeidet har på flere måter 
bragt Midtøsten litt nærmere.  

en endret by

Utstillingen «Now that I have seen, I am responsible» fylte Sarpsborg torg i vinter og viste bilder av palestinere og 
utsnitt av tegninger og tekster fra muren på Vestbredden. (Foto: Fredrik Lied)

I en bakgård i byen Aguacatán i Guatemala står 
Juan Esteban og blander meitemark med matav-
fall fra husene i nabolaget. Han har gjort en leve-
vei av å lage miljøvennlig gjødsel til bønder i 
området. Juan er ikke den eneste som har fått 
livet sitt forandret gjennom samarbeidet med 
vennskapsbyen i Norge.

Det palestinske flagget 
har vaiet ved flere 
17. maifeiringer i 
Sarpsborg. Palestinere 
deltar på byens kultur-
festivaler, og i fjor ble 
torget fylt med bilder 
fra Vestbredden. Samar-
beidet med Betlehem 
har satt spor i bybildet 
– og i mange sarpingers 
hoder og hjerter.

aguacatán Sarpsborg

Bonde Julian Vicente driver mer miljøvennlig og 
lønnsomt takket være meitemarkgjødselen som nå 
produseres i Aguacatán. (Foto: Mauricio Deliz)

Juan Esteban tjener mer på en sekk meitemarkkompost 
enn på en sekk med kaffebønner. (Foto: Mauricio Deliz)

En gruppe unge dansere fra Betlehem holder oppvisning i St. Marie-parken i forbindelse med Olavsdagene i 2009. 
(Foto: Fredrik Lied)

«Om man våger 
å være åpen, vil 
man komme hjem 
forandret» Fredrik Lied
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Av Ane Bergset Mandal, Haakon Flemmen og Cynthia Sirintai Olouasa
Vennskap Nord/Sør

8 Vennepunkt august 2012  Vennepunkt august 2012 9

– Skoleutvekslingen endret livet mitt, slår 
Linda Musiimenta fast.
 I flere år gikk hun med en drøm om å bli 
motedesigner. Og da hun flyttet til hovedstaden 
Kampala for å gå på skole, var kunstfag et 
naturlig valg. Men det var da hun ble utvalgt til å 
reise på skoleutveksling til Norge i 2010, at ting 
virkelig begynte å skje. 
 – Møtet med en annen kultur og elevene fra 
Rjukan lærte meg veldig mye om hvordan man 
skal samarbeide med forskjellige mennesker, 
forteller Linda.
 Oppholdet ga henne ny tro på at barn-
domsdrømmen kunne gå i oppfyllelse. Det gikk 
opp for henne hvilke muligheter som lå i å knytte 
kontakter og samarbeide med andre. Og før ut-
vekslingen var over, hadde hun funnet sin fram-
tidige forretningspartner: Hennes ugandiske med-
elev Keryn Gift Birungi, som selv drømte om å 
bli syerske.

Startet bedrift
Året etter var de to jentene avgangselever ved 
Mengo videregående skole og satte seg et 
djervt mål: å starte egen bedrift. Keryn investerte i 
symaskin, og Linda satte i gang med å tegne. 
 – Moteprosjektene mine dreier seg om å 
blande afrikanske og vestlige materialer for å 
lage alle typer klær og smykker. Serien min heter 

– Jeg er blitt tøffere. Jeg er blitt mer stolt av 
min samiske bakgrunn, og jeg har fått mot til å 
stå opp for saker som handler om vår samiske 
kultur, sier Silje-Marie Pedersen.
 I fem måneder bodde hun i San Martin, en 
fjellandsby i Guatemala. Vertsfamilien, som til-
hører mayakulturen, fikk henne raskt til å føle 
seg som en datter i huset. I løpet av noen dager 
i et nytt land hadde hun fått enda en mor; 
denne gangen en 80 år gammel mayadame. 
 – Hun er den vakreste kvinnen jeg har 
møtt. Ansiktet hennes er fullt av smilerynker, 
og hun utstråler varme, trygghet, tålmodighet 
og kjærlighet. 

 Møtet med vertsmoren og mayakulturen 
endret Silje-Marie. Hun ble mer bevisst og trygg 
på sin identitet som same. Hun var også del 
av et urfolk. 

Tar kontakt
Tre år har gått siden Silje-Marie deltok i Spor 
ungdomsutveksling i Guatemala. Avstanden er 
stor fra det livlige markedet med flagrende høner 
i San Martin til de stille gatene i Tromsø, hvor 
Silje-Marie bor nå. Men opplevelsene og inn-
siktene fra Guatemala har satt seg. Silje-Marie 
er blitt åpen for og nysgjerrig på nye mennesker. 
Og hun finner seg ikke lenger i at man i Norge 

ble trygg på røttene
Silje-Marie (23) fra Birtavarre i Troms ville ikke turt å 
gå i demonstrasjonstog med kofta på vranga, hadde 
det ikke vært for hennes guatemalanske venner.

Skoleutvekslingen til 
Norge ble et springbrett 
for Linda (20). Snaue to 
år etter reisen har hun 
realisert barndoms-
drømmen: Den ugandiske 
jenta er blitt moteskaper, 
arrangerer show med 
anerkjente designere og 
har store framtidsplaner. 

– Gjennom skoleutvekslingen med Norge 
møtte jeg mange inspirerende, unge 
forretningsfolk. Jeg har lært mye om å drive 
forretning over landegrensene, blant annet 
ved hjelp av internett. Og jeg har lært at det 
som teller ikke er alder, men teft, pliktfølelse, 
selvtillit og at man setter seg mål. Jeg er blitt 
en mer selvsikker, tidsbevisst, hardtarbei-
dende og optimistisk ung entreprenør. 
Daniel Kibunja (Kenya)

– Utvekslingen med Norge forandret livet 
mitt. Å se Guatemala fra utsiden hjalp meg 
til å forstå årsakene til problemer, mulige 
løsninger – og hvordan jeg selv kan bidra 
til forandring. Nå er jeg aktiv i organisasjonen 
Fundated, der jeg jobber med unge 
mennesker som vil bidra til et mer utviklet 
og rettferdig Guatemala. 
Norma López (Guatemala)

LærTe oM NærINGSLIVeT FIKK MeSTrINGSFøLeLSe Så SaMMeNHeNGer

– Jeg dro som en litt usikker, uvitende, men 
nysgjerrig gutt på Spor-utveksling til Guatemala 
i 2006. Jeg kom hjem med mestringsfølelse, 
kunnskap og forståelse av en kultur jeg inntil da 
kanskje bare hadde hatt fordommer mot. Uten 
Spor hadde jeg ikke blitt den jeg er i dag, jeg 
hadde ikke drevet med det jeg gjør, og jeg 
hadde ikke hatt de samme vennene. 
Eivind Fadnes (Norge)

– Etter avsluttet skolegang gikk jeg lenge uten 
arbeid. Men i 2009 ble jeg med i kulturgruppa 
Kanam i Homa Lime, som samarbeider med Ver-
dal og Levanger i Norge. Der fikk vi opplæring i 
hortikultur (plantekultivering). Både lokale og 
norske mentorer lærte oss å dyrke selv, øke av-
kastningen, bruke moderne jordbruksteknikk og 
drive økologisk. I dag er jeg i stand til å livnære 
meg selv og familien.
Henry Omondi (Kenya)

LIVNærer SeG

Silje-Marie Pedersen er blitt mer bevisst sin samiske identitet etter opplevelsene i Guatemala.
knapt snakker med folk man ikke kjenner. Der-
med tar hun gjerne tar kontakt med fremmede 
folk på gata i Tromsø, spør hvor de kommer fra 
og får mange nye venner. 
 – Møtet med nye mennesker og kulturer 
ga meg mersmak. Tankegangen min har for-
andret seg. Nå sier vennene mine at jeg er tøff 
som tør å slippe fremmede mennesker inn i 
livet mitt på denne måten. Men for meg faller 
det nå helt naturlig. Jeg synes det er merkelig 
at de kan tenke slik, at andre skal være skumle 
bare fordi de er «annerledes». Det er viktig å gi 
mennesker en sjanse og ikke å dømme dem 
på forhånd. 

Et eventyr
Silje-Marie er ikke i tvil om at tiden i Spor 
forandret livet hennes. 
 – Jeg har fått bli del av en verden og en 
kultur som er totalt annerledes enn den jeg er 
vokst opp med. Og denne verdenen kommer 
for alltid til å ha en stor plass i hjertet mitt. Livet 
mitt er fullt av ringvirkninger etter utvekslingen 
– mitt livs største eventyr. Det høres kanskje ut 
som en klisjé, men Vennskap Nord/Sør gjør ver-
den til et bedre sted. I alle fall min verden.  

«Trendy», og til nå har jeg hatt tre moteopp-
visninger i samarbeid med ulike designere, 
blant andre den kenyanske moteskaperen 
Mustafa Hassanli.
 Linda viste seg å være både en god or-
ganisator og motivator. I løpet av de to siste 
årene har hun jobbet med en rekke kjente 
ugandiske motefolk, deriblant designeren 
Brenda Maraka, som holder til i London.

Punktlighet og selvtillit
– Uten erfaringene under skoleutvekslingen 
ville jeg ikke ha vært i stand til å oppnå alt 
dette. Jeg er helt sikker på at jeg ikke hadde 
klart å samarbeide med mennesker med så 
ulike bakgrunner – og å sette så stor pris på 
livet andre steder i verden. 

 Skoleutvekslingen satte ikke bare fart på 
Lindas karriere. Hun føler seg også endret 
som menneske. 
 – Det forandret meg som person. Opple-
velsene forandret oppfatningene – og stere-
otypiene – mine om europeere. Jeg gjorde 
meg noen nyttige erfaringer om punktlighet, 
og jeg fikk økt tillit til meg selv, sier hun. 
 Den økte selvtilliten gjenspeiles i Lindas 
ambisjoner. 
 – Jeg har mange, mange planer. Det før-
ste er å gjøre moteshowet «Fashion with 
Compassion» til en årlig begivenhet. I neste 
omgang til en internasjonal oppvisning, som 
finner sted i forskjellige land, og som trekker 
inn flere designere. Og så vil jeg utvide mitt 
eget motehus.  

 For to år siden var Linda Musiimenta skolelev på utveksling i Norge. I dag er hun travel moteskaper og drivkraften 
bak flere utstillinger. (Foto: Ingrid Kjelsnes)

Vennskap forandret livet mitt

Utvekslingselev ble motegründer
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Lokalsamfunnssamarbeid, skolesamarbeid og 
utveksling knyttet til Vennskap Nord/Sør.

Uganda
Amuria – Ullensaker
Kampala – Bodø
Kampala – Kongsvinger
Kampala – Oslo
Kampala – Rjukan
Kampala – Thika (Kenya)
Katwe – Re
Mbale – Trondheim
Mukono – Gjøvik

Zambia
Kabwe – Oslo
Livingstone – Luster

Zimbabwe og Malawi
Gweru og Lilongwe – Fredrikstad

•
•

•

palestina
Betlehem – Esteli 
(Nicaragua)
Betlehem – Sarpsborg
Gaza – Tromsø
Jayyous – Nes
Jeriko – Lærdal
Khan Yunis – Hamar
Nablus – Stavanger
Ramallah – Oslo
Ramallah – Trondheim

Sør-afrika
Alexandria – Honningsvåg
Atlantis – Hamarøy
Cape Town – Moss
Cape Town – Oslo
Johannesburg – Nordre 
Sørfold
Mabaan – Oslo
Middledrift – Moss
Mpumalanga – Sarpsborg
Paarl – Oslo
Pretoria – Namsos
Soweto – Sandefjord
uMlalazi (Eshowe) – Sogndal

Tadsjikistan
Dusjanbe – Oslo

Tanzania
Amigos Peku Peku 
(Guatemala, Norge)
Arusha – Opphaug
Bagamoyo – Saltdal
Bunda – Tingvoll
Haydom – Kvål
Kilimanjaro – Rondane
Mbulu – Levanger
Mbulu – Trondheim
Morogoro – Stange
Tanga – Tønsberg
Spor utveksling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Guatemala
Aguacatán – Moss
Amigos Peku Peku 
(Tanzania – Norge)
Comalapa – Stord
Galachipa – Ramberg
Guatemala by – Oslo
Guatemala by – Rettferdig 
handel i Østfold
La Lucha – Risøyhamn
Panajachel – Stjørdal
Patzun – Kråkerøy
Quetzaltenango (Xela) – Tromsø
Retalhuleu (Reu) – Tinn
San Andrés Sajcabajá – Oslo
San Lucas Tolimán – Kvinnherad
San Martin – Fredrikstad
Sololá – Ål
Spor utveksling 
Zacapa – Hvaler

India
Paonta – Teigar

Kambodsja
Siem Reap – Kristiansand

Kamerun
Ngaoundéré – Nedstrand

Kenya
Alara – Verdal
Homa Lime – Verdal/Levanger
Kandiege – Fauske
Kisumu – Porsgrunn
Kisumu – Porsgrunn
Mombasa – Oppegård
Nairobi – Haugesund
Nairobi – Høvik
Nakuru – Volda
Taveta – Melhus
Thika – Stjørdal
Thika – Kampala (Uganda)
Voi – Skodje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kongo
Mpouya – Siljan

Libanon
Beirut – Mjølan
Beirut – Mo i Rana
Mazraat el chouf – Stokke
Tyr – Jessheim

Madagaskar
Antsirabé – Stavanger
Antsirabé – Stavanger
Ihosy – Vindafjord

Malawi
Lilongwe – Vågsbygd
Nkhotakota – Flora

Mali
Niétiabougou – Rossland

Mosambik
Maputo – Fredrikstad

Namibia
Outjo – Molde
Tsumeb – Elverum
Windhoek – Kvæfjord

Nicaragua
Esteli – Betlehem (Palestina)
León – Tønsberg
Managua – Hamar
Managua – Kristiansand
Puerto Cabezas – Sortland
San Juan del Sur – Sauda

pakistan
Gujrat – Oslo

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

bangladesh
Badhair – Vågsbygd
Chittagong  – Lier
Dhaka – Drammen
Galachipa – Flakstad
Rajshahi – Kristiansand

brasil
Rio Branco – Oslo

Chile
Maipú – Oslo

Colombia
Isla Grande – Sandøya

Den dominikanske 
republikk
Santo Domingo – Gjøvik

ecuador
Tambo – Tana

el Salvador
Santa Tecla – Nesodden

eritrea
Aditekelzan – Kragerø
Keren – Trondheim
Massawa – Stavanger

etiopia
Hawassa – Kviteseid
Ijaji – Arendal
Kotebe – Marker og 
Aremark
Nedjo – Nidaros

Gambia
Sutukoba – Risør

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Av Haakon Flemmen 
Vennskap Nord/Sør

Globalt er vennskapssamarbeid et stort og 
voksende fenomen. Sju av ti byer i verden sam-
arbeider i dag med andre lokalsamfunn. Bare i 
Storbritannia finnes 2500 slike vennskapsrela-
sjoner til andre land. Da er det kanskje ikke 
rart at det er ved britiske universiteter vi finner 
mye av forskningen på det britene kaller «town 
twinning». 
 – Vennskapssamarbeid er ikke noen kuriøs 
fritidsaktivitet fra en svunnen etterkrigstid, men 
noe dagsaktuelt som er blitt mer utbredt i det 
siste – og som antagelig blir stadig viktigere, 
sier samfunnsgeografen Nick Clarke i en av 
sine artikler. 
 Sammen med assistentene sine ved uni-
versitetet i Southampton har han sett nærmere 
på samarbeid mellom lokalsamfunn i Storbri-
tannia og andre land. Konklusjonen er at slike 
vennskapsbånd blir mer utbredt og betyd-
ningsfulle – i takt med en global utvikling i ret-
ning sterkere og mer aktive lokalsamfunn. 

Motgift mot ulikhet 
Økonomiske og kulturelle forskjeller kan gjøre 
det vanskelig å samarbeide med mennesker fra 
andre land. Ofte ender det med at eksperter fra 
nord kommer til sør for å fortelle hvordan ting 
skal gjøres. Dette kan man unngå ved å skape 
gjensidige partnerskap isteden. Nøkkelen er 
samarbeid mellom personer med lignende 
faglig eller yrkesmessig bakgrunn. Det viser 
forskningen til to andre britiske forskere, Hazel 
Johnson og Gordon Wilson, som har studert 
samarbeid mellom kommuner i Storbritannia 
og Uganda.
 De gir tre forklaringer på hvorfor slike part-
nerskap overvinner problemer med ulikhet. Den 
første er at deltakerne ofte er kunnskapsmessig 
jevnbyrdige. I prosjektene Johnson og Wilson 
studerte, hadde deltakerne lignende kompe-
tanse, erfaringer og faglige interesser. For det 
andre skaper partnerskap som dette tillit og 
personlige vennskap. Og for det tredje blir de 
faglige utfordringene deltakerne står overfor, 
ofte så engasjerende at ulikheter trer i bak-
grunnen. Det kan rett og slett være så spen-
nende å løse faglige problemer sammen at ulik-
heter deltakerne imellom oppleves som uviktige. 

Avhengighet eller vennskap?
Mellommenneskelige relasjoner er avgjørende 
for såkalt kapasitetsbygging. Med kapasitets-
bygging mener vi gjerne arbeid som styrker 
menneskers ferdigheter, selvtillit og evne til å 
nå sine egne mål. Stadig mer av utviklings-

samarbeidet har dette som formål. Men også 
her er den skjeve fordelingen av makt et hinder. 
I praksis kjøper de store organisasjonene seg 
makt i sør og legger sterke føringer på samar-
beidet, mener Mona Girgis i Oxfam Australia. 
Da er det vanskelig å bygge gode og jevnbyr-
dige forhold mellom de som skal samarbeide.
 Girgis skiller mellom to ytterpunkter i måten 
man kan jobbe sammen på: avhengighetsar-
beid og vennskapsarbeid. «Avhengighetsarbeid 
er noe man gjør for å vinne fordeler for å nå 
bestemte mål», skriver hun. Her er pengene det 
viktigste, og det oppstår avhengighetsforhold 
mellom partneren i sør og organisasjonen fra 
nord. Vennskapsarbeid preges derimot av kon-
struktive relasjoner mellom enkeltmennesker, 
selvbevissthet og tilpasning til den lokale kul-
turen. I slike relasjoner tilbringer deltakerne mye 
tid sammen, også fritid, understreker Girgis. 
 Hvorfor er skillet mellom avhengighet og 
vennskap så viktig? Jo, fordi de to arbeidsmå-
tene gir så ulike resultater, ifølge Girgis. Hennes 
studie slår fast at vennskapsarbeid bidrar mest 
til kapasitetsbygging og dermed også mest til 
bærekraftig utvikling. Når organisasjoner skal 
vurdere resultatene sine, må de legge mer vekt 
på vennskapsarbeidet, konkluderer hun: «Indivi-
duelle relasjoner må anerkjennes på linje med 
årsrapporter og regnskap.»

Blir viktigere
Noen ganger går kommunale myndigheter 
sammen i partnerskap, gjerne kalt by-til-by-
samarbeid. Slike partnerskap møter et behov 
som ikke dekkes av andre former for utviklings-
samarbeid. Det hevder den nederlandske utvi-
klingsgeografen Marike Bontenbal. Hun mener 
slike partnerskap lar kommunene i sør selv få 
avgjøre hva slags samarbeid de trenger. Slik 
unngår man at prosjektene styres av agendaen 
til en giver i nord. 
 Bontenbal hevder også at vestlige stater og 
organisasjoner kvier seg for å samarbeide med 
lokale myndigheter i sør. Det til tross for at de-
sentraliseringen i mange land gjør at lokale 
myndigheter har behov for å styrkes. Derfor vil 
by-til-by-samarbeid spille en stadig viktigere 
rolle i årene som kommer, mener Bontenbal.  

Å bry seg på avstand
Nick Clarke i Southampton er samfunnsgeograf 
og forklarer i en av sine artikler hvorfor han synes 
denne typen samarbeid er så interessant. Filo-
sofer og andre forskere har nemlig lurt på i hvil-
ken grad vi mennesker føler omsorg for andre 

Vennskapssamarbeid 
        under lupen

Hvor utbredt er vennskapssamarbeid, hva kjennetegner 
metoden og hvilke resultater gir den? Forskere har 
funnet interessante svar.

Les intervju med forsker Marike
Bontenbal på vennskap.no.
http://cl.lk/forsker

MøT ForSKereN

som er langt unna oss geografisk. Det er et høy-
aktuelt spørsmål siden krig, fattigdom og miljø-
ødeleggelser påvirker mennesker i så ulike 
deler av verden. Som Clarke skriver: «Dette er 
et spørsmål vennskapssamarbeid kan hjelpe 
oss med å besvare. I over 60 år har vennskaps-
samarbeid blitt brukt i forsøk på å få mennesker 
til å bry seg om og støtte folk i fjerne strøk.»
 Men i dag finnes også trusler mot venn-
skapssamarbeidet. Som Michael Power beskri-
ver i boken «The Audit Society», er vi i ferd med 
å få et samfunn preget av stadig mer doku-
mentasjon, evalueringer og revisjon. I «revisjons-
samfunnet» blir virksomheter bygget opp slik 
at de lett lar seg evaluere. Et resultat av dette 
er at organisasjoner jobber med stadig mer 
kortsiktige og snevre prosjekter. Dette kan gå 
ut over vennskapssamarbeidet, mener Clarke. 
Samarbeidsformen har nemlig langsiktighet som 
en av sine store styrker. Langsiktige venn-
skapssamarbeid legger til rette for gjentatte 
besøk, opphold i vertsfamilier, språkopplæring 
og så videre. Over tid skaper det forståelse og 
tillit – noe som er avgjørende for at utviklings-
samarbeid skal fungere.   

eT VoKSeNDe FeNoMeN

•  70 prosent av verdens byer 
 samarbeider med lokalsamfunn
 andre steder i verden, ifølge 
 organisasjonen United Cities and 
 Local Governments (UCLG).

• Det ble etablert over 11.000 slike   
 vennskap mellom 1950 og 1991.

• I dag er 30.000 samarbeid registrert   
 hos Rådet for europeiske kommuner   
 og regioner (CEMR).

• I Storbritannia går antallet offisielle   
 kommunesamarbeid ned, mens andre  
 typer vennskapssamarbeid og   
 partnerskap øker.

HVa er 
VeNNSKapSSaMarbeID?

Det finnes ulike former for vennskaps-
samarbeid. Noen ganger er det et 
samarbeid mellom lokale myndigheter, 
andre ganger partnerskap mellom 
uavhengige grupper, organisasjoner, 
menigheter og så videre. Forsker Nick 
Clarke bruker derfor en vid definisjon 
av begrepet: Det viser til relativt 
formelle og langsiktige forbindelser 
mellom lokalsamfunn, som regel i ulike 
nasjonalstater, etablert og praktisert av 
ulike grupper med ulike mål.

fakta:
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Av Arnfinn Nygaard 
Seniorrådgiver, RORG-samarbeidet

Engasjementet for fred og utvikling var stort 
i Vesten etter andre verdenskrig. Det kom til 
uttrykk gjennom opprettelsen av FN og inter-
nasjonale finansinstitusjoner som Verdens-
banken og Det internasjonale pengefondet. I 
sin tiltredelsestale i 1949 tok USAs president 
Harry Truman til orde for «et modig, nytt program 
for å gjøre fruktene av våre vitenskapelige og 
industrielle framskritt tilgjengelig for forbedringer 
og vekst i underutviklede områder».
 FN var egentlig tiltenkt en viktig rolle i dette 
arbeidet, men slik skulle det ikke gå. I stedet ble 
u-hjelpen formet av de såkalte industrilandene i 
OECD (Organisasjonen for økonomisk samar-
beid og utvikling) og OECDs utviklingskomite 
(DAC). FNs generalsekretær Dag Hammar-

skjöld markerte seg som de små og fattige 
landenes forsvarer og protesterte mot oppret-
telsen av DAC. Han fryktet at tidligere koloni- og 
imperialistmakter ville gjøre Afrika til en «happy 
hunting ground» (en lykkelig jaktmark). Han fikk 
dessverre rett. 

Påtvungen politikk
Den statlige bistanden har ofte tjent andre for-
mål enn fattige lands utvikling. Under den kal-
de krigen var den en del av Vestens kamp mot 
kommunismen. Den ble brukt av vestlige stor-
makter i et spill om politisk og strategisk innfly-
telse, råvarer og markeder. I nord har folks vilje til 
å hjelpe andre dessverre gått hånd i hånd med 
paternalisme og besserwisserholdning. Det 

Fra bistand styrt av nord
til bærekraftig utvikling i sør? 

har neppe fremmet demokrati, utvikling eller 
fattige lands tro på egne krefter.
 Kanskje aller verst var den såkalte struktur-
tilpasningspolitikken, som innebar hardhendt 
privatisering og kutt i offentlig utgifter til blant 
annet helse og utdanning. Politikken ble fra 
1980-tallet påtvunget fattige land i gjeldskrise. 
(Krisen skyldtes at vestlige banker og finans-
institusjoner hadde lånt ut store beløp til mer 
eller mindre legitime regimer, uten at de fattige 
fikk mye glede av dem.) Denne politikken, 
som særlig rammet de fattige, ble satt som 
betingelse for ytterligere lån, bistand og etter 
hvert gjeldsslette. 1970-tallet, som startet opti-
mistisk for utviklingsland som samlet seg bak 
kravet om en Ny økonomisk verdensorden 

(NØV), endte med gjeldskrise og påtvungen 
politikk. 

Samstemt politikk
Nå er mange av giverlandene selv rammet av 
gjelds- og finanskriser, og bistanden kuttes. 
Samtidig tar den økonomiske veksten seg opp 
i Afrika, og nye stormakter i sør og øst gjør seg 
gjeldende på utviklingsarenaen. 
 «Hvordan det nye sør vil påvirke verden, vet 
vi ikke med sikkerhet. Men uansett vil Norge 
– og resten av Vesten – måtte tilpasse seg det 
nye sør», sa den indiske professoren C. Raja 
Mohan på et seminar i Oslo i regi av Utenriks-
departementets Refleks-prosjekt for noen år 
tilbake. Det er blitt en kollektiv utfordring for 

hele verden å sikre at den uunngåelige omfor-
delingen av økonomisk makt i verdenssam-
funnet skjer med minst mulig sosial friksjon, 
hevdet han. 
 Slik settes det kritiske fokuset i økende 
grad på politikken og utviklingen i de såkalte 
giverlandene selv. Norge og andre vestlige land 
har erkjent behovet for «samstemt politikk for 
utvikling». Det betyr at all politikk i rike land 
skal vurderes med tanke på konsekvensene i 
fattige land.

Nytt fokus
Utviklingspolitikk «beyond aid» dreier seg 
derfor om politikkområder som er viktige for 
innenrikspolitikken, men som også kan ha stor 

betydning for utviklingen i andre land – på godt 
og ondt. Sentrale områder er handelspolitikk, 
næringslivspolitikk, sosialt ansvarlig næringsliv, 
energi- og klimapolitikk, landbrukspolitikk, 
våpenproduksjon og -eksport.
 «Rike lands kontroll over utviklingen i sør 
er historie», skrev Forum for utvikling og miljø 
(ForUM), Kirkens Nødhjelp og FOKUS i en felles 
uttalelse etter toppmøtet om bistands- og ut-
viklingseffektivitet i Busan i Sør-Korea sist høst. 
La oss håpe at denne utviklingen også bidrar 
til å legge bedre rammer for reelle utviklings-
partnerskap – og en utvikling til beste for folk 
flest, også i sør!   

I nord har viljen til å hjelpe 
andre gått hånd i hånd med 
paternalisme og besserwisser-
holdning. Det har neppe 
fremmet demokrati, utvikling 
eller fattige lands tro på egne 
krefter, skriver Arnfinn Nygaard. 
Her drikker en liberisk gutt vann 
fra en pumpe. (Foto: iStock)

«Bistanden har ofte tjent andre formål 
enn fattige lands utvikling» Arnfinn Nygaard

Etterkrigstidens bistandsæra er i ferd med å 
ebbe ut til fordel for det som kalles samstemt 
politikk for utvikling. Ofte forklares det med at 
bistanden har slått feil og at giverlandene selv 
opplever gjelds- og finanskriser. Men for å forstå 
bistandens veier og avveier kan det være vel så 
opplysende å se på hvordan den oppsto og kom 
skjevt ut fra starten av. 

Utvikling påsørs
premisser
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Utvikling nedenfra s

Av Ragnhild Olaussen og Borgny Marianne Knudsen 
Vennskap Nord/Sør

Utvikling
Slik skaper vennskapssamarbeid endring i sør

Vennskapsarbeid er et folkelig forankret utviklingssamarbeid med særegne 
effekter. Samarbeidet aktiviserer grupper på grasrotnivå, det myndiggjør 
mennesker, styrker sivilsamfunnet, skaper innovative løsninger og fører til 
viktige endringer også i nord. Det kommer fram av de over hundre rapportene 
fra ledere og deltakere som Vennskap Nord/Sør får inn hvert år.

     aKTIVISerer 
     VIKTIGe GrUpper

For at et samfunn skal utvikle seg til å bli de-
mokratisk og bærekraftig, er det avgjørende at 
vanlige innbyggere spiller en aktiv rolle. Venn-
skapssamarbeid tar alltid utgangspunkt i 
engasjement på grasrotnivå, og deltakerne er 
selv drivkraften i arbeidet. Slik unngår vi at sam-
arbeidet styres ovenfra, om det så er av givere, 
byråkrater eller eliter. 
 Siden vennskapsgruppene springer ut av 
lokalt grasrotengasjement, får de også en uvan-
lig god spredning. Mens det ofte er utfordrende 
for tradisjonelle bistandsorganisasjoner å forankre 
arbeidet sitt utenfor hovedstedene og på gras-
rota, befinner nesten 80 prosent av vennskaps-
gruppene seg utenfor de store byene.
 Grasrotengasjementet og gruppenes selv-
stendighet bidrar til at ungdom og kvinner in-
volveres i større grad enn det som er vanlig i 
politikk og forvaltning. Ikke minst i skolesamar-
beidet kan ungdom selv definere samarbeids-
former og finne løsninger. Samtidig er kvinner 
svært godt representert. Nær halvparten (46 
prosent) av lederne for vennskapsgruppene i 
sør er kvinner.

           MyNDIGGjør MeNNeSKer

Vennskapssamarbeid utvikler menneskers 
kompetanse, ferdigheter og selvtillit. Fordi 
arbeidet gjerne engasjerer mennesker med liten 
organisatorisk eller politisk erfaring, kan delta-
kelsen føre til skjellsettende forandringer den 
enkeltes liv. Svært mange deltakere rapporterer 
om økt selvtillit og bedre samfunnsforståelse. 
 Forskning har vist at nord-sør-samarbeid 
mellom mennesker med lik faglig bakgrunn og 
interessefelt kan utjevne skjevheter mellom par-
tene. (Se side 12–13.) Erfaringer fra Vennskap 
Nord/Sør bekrefter dette. Når lærere i Norge 
og Kenya samarbeider, opplever de å ha over-
raskende mye til felles. Det skaper et godt 
grunnlag for identifikasjon, gjensidighet og 
balanse i samarbeidet. 
 Mange vennskapsgrupper og skoler har 
faglige verksteder og kurs under eller etter 
selve utvekslingen. Deltakerne får både orga-
nisatorisk skolering og kompetanse om alt fra 
bærekraftig landbruk til hvordan ungdom kan 
medvirke i lokalsamfunnet. 
 Ved å organisere og gjennomføre konkrete 
prosjekter knytter deltakerne nye kontakter i 
lokalsamfunnet og får økt innsikt i politiske 
beslutningsprosesser. Den enkelte får oppgaver, 
ansvar og mulighet til å anvende eget talent 
og ferdigheter. Mange får opplæring i og erfa-
ringer med muntlig framføring og deltakelse i 
den offentlige debatten.
 Alt dette bidrar til at deltakerne får økt selvtillit 
og tro på egne evner. Dermed kan deltakerne 
på sikt få nye roller og større betydning i lokal-
samfunnet og forretningslivet. «Jeg kan nå gå 
til potensielle kjøpere, presentere et tilbud og 
overbevise dem om å kjøpe perlene mine. Før 
visste jeg ikke hvordan det skulle gjøres. Dette 
er en direkte følge av utvekslingsprogrammet», 
forteller en elev fra Joytown i Kenya.

            STyrKer SIVILSaMFUNNeT

De aller fleste vennskapsgruppene er ny-
dannelser. De oppstår og vokser som selv-
stendige, frivillige organisasjoner i lokalsam-
funnet. Dette kan kalles lokalsamfunnsbaserte 
organisasjoner, eller som det heter på engelsk, 
Community Based Organizations (CBO). Slik 
utgjør gruppene i seg selv en verdifull styrking 
av det lokale sivilsamfunnet.
 Samtidig krever utvikling av et lokalsamfunn 
samhandling på tvers av sektorer. Vennskaps-
samarbeid har en egen evne til å etablere nye 
kontakter og samarbeidsformer. Det gjelder 
både mellom politiske partier, kirkesamfunn og 
foreninger – og mellom organisasjonsliv, offentlige 
institusjoner og næringsliv.
 Et eksempel er prosjektet til vennskaps-
gruppa i San Andrés Sajcabajá. Gjennom sam-
arbeidet med Paulus menighet i Oslo har kvin-
nene i gruppa fått med seg lokale myndigheter, 
politiet og andre ressurspersoner i en felles 
miljøkampanje i landsbyen.
 Andre organisasjoner trekkes også inn grup-
penes opplærings- og kursvirksomhet, noe som 
bidrar til mer generell kompetanseheving innen 
sivilsamfunnet. Vi har også registrert at mange 
grupper bidrar til rekruttering til andre organi-
sasjoner, en bieffekt av at vennskapsgruppene 
gir nye mennesker skolering og samfunnsen-
gasjement.

nedenfra
«Vennskaps-

samarbeid 
utvikler menneskers 

kompetanse, 
ferdigheter og 

selvtillit»

Barn og voksne deltok i 
miljøparaden gjennom den 
guatemalanske byen 
Patzún da 25 års venn-
skap med Kråkerøy og 
Fredrikstad ble feiret i 
slutten av april. 
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mer enn tre av fire vennskapsgrupper 
i sør befinner seg utenfor de store 
byene?

Hovedsteder 
og storbyer

Distrikter 
og landsbygd

(23 %)

(77 %)

Menigheter og 
enkeltinstitusjoner

Nye organisasjoner 
og nettverk

(15 %)

(85 %)

over 40.000 mennesker involveres 
årlig av vennskapsgruppenes 
seminarer, møter og eksterne 
aktiviteter?

85 prosent av vennskapsgruppene i 
sør er nydannede organisasjoner 
eller nettverk?
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Kilde: Estimat basert på rapporteringen for 2011. 
Medieomtale er ikke inkludert.
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Utvikling nedenfras

       SKaper INNoVaTIVe 
       LøSNINGer

De mest iøynefallende resultatene av venn-
skapssamarbeidet er de konkrete endringene 
som skapes i lokalsamfunnet. Vennskapsgrupper 
setter opp solcellepaneler, planter trær, driver 
undervisning, jobber med matsikkerhet, resir-
kulering, likestilling, inkludering av funksjons-
hemmede, helse og med en rekke andre kon-
krete formål. Trenden går også i retning av flere 
miljøprosjekter: Av de 32 partnerskapene som 
fikk støtte av Vennskap Nord/Sør våren 2012, 
arbeider 18 med miljø, bærekraftig utvikling og 
rettferdig handel. Året før var det tilsvarende 
antallet 11. Også et økende antall skolepartner-
skap arbeider med miljø- og klimaspørsmål.
 Vennskapsgruppene utvikler ofte oppfinn-
somme løsninger på praktiske og materielle 
utfordringer. Samarbeidet skaper nemlig nye 
nettverk, både mellom land og mellom ulike 
grupper i lokalsamfunnet. Slik dannes utradi-
sjonelle sosiale forbindelser, som gir deltakerne 
nye impulser og andre perspektiver enn det som 
råder i egen omgangskrets.

     Fører TIL eNDrINGer 
     oGSå I NorD

Et premiss for vennskapssamarbeidet er at 
det er gjensidig. Det betyr at kunnskap og 
kompetanse overføres fra sør til nord. Når del-
takere fra Norge blir spurt om deres eget ut-
bytte av vennskapssamarbeidet, er økt kunn-
skap, nye ferdigheter og selvinnsikt det som 
oftest oppgis. 
 Bærekraftig utvikling krever mer enn vekst 
internt i de fattige landene. Det er også nød-
vendig at rike land tar et større globalt ansvar 
for rettferdig fordeling og miljø. Dette krever 
holdningsendringer som kan underbygge en 
offensiv utviklingspolitikk. Norske deltakere rap-
porterer konsekvent at vennskapssamarbeidet 
har gitt dem økt innsikt i og engasjement for 
globale spørsmål.
 For eksempel har elevene ved Rjukan 
videregående skole gjennom videoer, fotohis-
torier og rapporter vist tydelig at de har endret 
holdninger og økt sin kunnskap. Dette som et 
direkte resultat av at skolen har inngått et tett 
samarbeid med en skole i sør og lagt stor vekt 
på nord-sør-spørsmål i undervisningen.
 Mange norske deltakere rapporterer at sam-
arbeidet har gjort dem mer bevisst eget for-
bruk. Flere grupper arbeider også med konsum 
og rettferdig handel. Interessant nok svarer 
svært mange at deltakelsen har gitt dem økt 
tro på at de selv kan påvirke politikk og sam-
funnsutvikling. Med andre ord: Vennskapssam-
arbeidet myndiggjør mennesker også i Norge. 
 Et annet resultat av vennskapskontakten 
er at den endrer deltakernes holdninger til mi-
noritetsgrupper og integrering i Norge. Det er 
veldokumentert at kunnskap om, kontakt – og 
ikke minst samarbeid – med andre grupper og 
kulturer reduserer fordommer. Økt flerkulturell 
forståelse er også en av de hyppigst rappor-
terte gevinstene hos de norske deltakerne. 

de fleste som deltar i vennskaps-
gruppene i nord rapporterer at de 
har utvidet sin kunnskap og 
flerkulturelle forståelse? 

De vanligste endringene hos 
deltakerne:

1. Ny kunnskap og nye ferdigheter

2. Flerkulturell forståelse

3. Ny optimisme og tro på medvirkning

4. Holdningsendringer

5. Økt selvtillit

6. Bevissthet rundt eget forbruk

7. Sosial kompetanse

«Samarbeidet myndiggjør mennesker 
også i Norge»

Deltakere i sving med gruppearbeid under en 
vennskapskonferanse i Guatemala.
(Foto: Liv Aass Frank)

Tanzanianske Halfani lærer om fjøsdrift på Sortland. 
(Foto: Cornelie Rindal)

halvparten av vennskapsgrup-
pene jobber med miljø, landbruk 
eller rettferdig handel?

Miljø og 
landbruk
(47 %)

rettigheter 
og demokrati
     (19 %)

Identitet og kultur
(9 %) Verdispørsmål

(3 %)

barn og 
ungdom
(22  %)

«Mange norske 
deltakere 

rapporterer at 
samarbeidet har 

gjort dem mer 
bevisst eget 

forbruk»

Norge er ikke kjent for å undergrave andre 
lands regimer. Men det var nettopp det som 
skjedde i Sør-Afrika på 1980-tallet. I det skjulte 
startet norske diplomater og prester en storstilt 
transport av kontanter til motstandsgrupper i 
landet. Målet var å styrke kampen mot under-
trykkelsen av svarte i landet.
 Den nervepirrende historien blir fortalt i 
filmen «Age of apartheid» – laget av norske 
og sør-afrikanske elever. 
 – Skolen vår har i flere år samarbeidet med 
Pretoria Technical High School i Sør-Afrika, og 
læreren vår kom over denne fortellingen om 
hemmelige pengeoverføringer. Dette kunne 
bli en interessant film, innså vi.
 Det forteller Sofia Marie Hamnes, en av 
elevene fra Olav Duun videregående skole i 
Namsos som reiste til Sør-Afrika for å lage filmen.

Fikk nøkkelpersoner i tale
Elevene møtte apartheidmotstandere og re-
presentanter for gruppene som mottok pen-
gene fra Norge. Blant dem er Theresa Solomon, 
tidligere aktivist og borgermester i Cape Town; 
og Seth Mazibuko, en av lederne bak Soweto-
opprøret i 1976. Tidligere ambassadør Bjarne 
Lindstrøm og prest Trond Bakkevig, to av hjer-
nene bak pengesmuglingen, forteller åpen-
hjertig om aksjonene.
 – Takket være det langvarige samarbeidet 
med Sør-Afrika, var det mulig å ta kontakt med 
flere av disse viktige personene, forteller Sofia 
Marie. 
 Nøkkelen til en god dokumentarfilm er at 

du vet hvilken fortelling du vil formidle, under-
streker hun. 
 – Når du lager film, skaper du en historie. 
Etter at du har filmet, kan du sitte og bygge 
opp fortellingen mens du redigerer. Men det 
er viktig å ha en plan for hva du vil fortelle 
helt fra starten av. 

Teknikk og tålmodighet
Nå skal filmen vises på skoler både i Norge 
og Sør-Afrika. En film er nemlig lett å gjøre 
tilgjengelig for andre. Den kan kopieres ut på 
DVD eller legges på internett. Men for å få et 
slikt prosjekt i havn trenger man både teknisk 
kunnskap og tålmodighet. 
 – Vi brukte programvaren Premiére, som 
vi også får opplæring i på skolen. Dette er et 
ganske avansert redigeringsprogram, men 
du finner også enklere varianter. Det viktigste 
man må være oppmerksom på, er at det tar 
utrolig lang tid å redigere en slik film. Jeg 
holdt på en hel sommerferie. 
 Like fullt var det et engasjerende prosjekt, 
forteller Sofia Marie.
 – Det var motiverende at vi hadde et opp-
drag; vi var der for å finne ut av noe.  

Av Haakon Flemmen 
Vennskap Nord/Sør

på utveksling med kamera i bagen
på 1980-tallet smuglet norske diplomater og prester millioner av kroner til motstan-
derne av apartheid i Sør-afrika. – Det gikk opp for oss at dette var en veldig god historie 
å lage film om, forteller Sofia Marie Hamnes. Hun reiste på utveksling til Sør-afrika 
med kamera i bagasjen. 

Les mer og se filmen 
«Age of apartheid» på vennskap.no
http://cl.lk/apartheid

Se VIDeo

Dette trenger du:

• En god historie, mye
 tid og engasjement.

• Videokamera med
 stativ og videolampe.

• En ekstern mikrofon
 til intervjuer.

• PC eller Mac med
 redigeringsprogram.

LaG FILM

Sofia Marie Hamnes er en av ungdommene som samarbeidet med elever fra Sør-Afrika om å lage filmen 
«Age of apartheid».

Visste du at ... Visste du at ...

tips!

Her er flere tips til aktiviteter 
hentet fra gruppene i Vennskap 
Nord/Sørs nettverk. Kanskje noe 
for din gruppe også?

MarKer NaSjoNaLDaGeN

En storslått feiring av Namibias 
nasjonaldag fant sted i Elverum 21. 
mars – med landets ambassadør og 
Elverums varaordfører til stede.

LaG UTSTILLING

En fotoutstilling med bilder av 
palestinere og muren på Vestbred-
den fylte Sarpsborg torg i vinter. 
(Se side 7.) 

INVITer FoLK Fra 
reGIoNeN I Sør

Lilleborg menighet, som har 
sørsudanske Mabaan som venn-
skapsmenighet, inviterer mennesker 
fra Øst-Afrika som er bosatt i Oslo, til 
aktiviteter i kirken.

jobb For reTTFerDIG HaNDeL

Rettferdig handel Østfold og 
vennskapsgruppa i Guatemala har 
gått sammen med organisasjoner, det 
offentlige og private aktører for å 
gjøre Østfold til Fairtrade-fylke.

beSøK SKoLer oG 
barNeHaGer

Medlemmer fra vennskapsgruppa 
Stjørdal-Panajachel reiser sammen til 
skoler og barnehager og arrangerer 
forteller- og eventyrstund.

5
fine forslag



B-økonomi

Returadresse: Vennskap Nord/Sør, Storgata 11, N-0155 OSLO, Norge

Få med deg nyheter om vennskapssamarbeid, utveksling, utviklingssamarbeid og nord-sør-spørsmål – og bli med i diskusjonen. 

FøLG oSS på TwITTer oG FaCebooK

facebook.com/groups/57132503653 facebook.com/spor.utvekslingtwitter.com/Vennskap_no


