
Peter Nedergaard, Lektor, ph.d., Copenhagen Business School 
 
Mere faglighed i ulandsbistanden, tak! 
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs er i de seneste par uger blevet kritiseret for et forslag om 
at lade en flok kendte fra medierne stå for udvælgelsen af nogle ulandsprojekter, der skal 
have støtte i fremtiden. Selv om projektet skrinlægges, står spørgsmålet tilbage om, 
hvordan sådan en skrækkelig idé kunne fostres. 
 
Hvordan kan sådan en idé fra et privat rådgivende konsulentfirma bevæge sig hele vejen 
op gennem et ministerielt system og frem til en undrende offentlighed, uden at nogen har 
råbt vagt i gevær? Og hvordan kan en minister finde på at lægge navn til sådan en 
omgang useriøst eventmageri? 
 
Desværre er manglende forankring i en viden- og forskningsmæssig faglighed i de 
seneste år vundet frem i visse dele af det ministerielle system. Den slags er imidlertid 
mest til skade for et fagligt og velfunderet input til politikerne. Også medieomtale kan 
således købes for dyrt. 
 
Først efter, at Ulla Tørnæs forlod undervisningsministerposten, lykkedes det efterfølgeren 
at få bragt fagligheden tilbage i grundskolen. Nogle burde sørge for, at det samme skete 
med ulandsbistanden. Første skridt kunne oplagt være nedsættelsen af en kommission til 
analyse af ulandsbistanden og den nyorientering i retning af Afrika, som er på vej.  
 
Den nye kommission skulle være båret af ekspertise og viden og med forskellige faglige 
vinkler og synspunkter repræsenteret. Deltagerne skulle bl.a. være sværvægterne på 
området som Martin Paldam, Finn Tarp og Henrik Schaumburg-Müller. Tidspunktet lige 
nu er velvalgt. Befolkningen ønsker tilsyneladende at bruge flere penge på 
ulandsbistanden. Samtidig er der en voksende faglig diskussion af, om ulandsbistanden i 
dens nuværende tilrettelæggelse i det hele taget nytter.  
 
Andet skridt kunne på baggrund heraf være en fordomsfri diskussion af, om 
ulandsbistanden i dens hidtidige form i en globaliseret verden stadig er det rette 
instrument til at skabe udvikling. Eller om ikke mere fri adgang for ulandenes erhvervsliv 
til vore markeder i kombination større støtte til iværksættere og andre private aktører i 
ulandene ville give ulandenes fattige bedre vilkår. 
 
Tredje skridt burde endelig bestå i at løfte diskussionen op på EU-niveauet, idet EU-
landene i fællesskab og enkeltvis alt i alt tegner sig for 55 procent af verdens 
ulandsbistand. Heraf udgør EU’s ’overstatslige’ bistand alene 15 procent af al verdens 
ulandsbistand. EU er således verdens absolutte supermagt på ulandsbistandens område. 
Ændres EU’s position mere til fordel for ulandenes fattige, mærkes det virkelig derude i 
landsbyerne. 
 
Der er således god grund til at få en solid faglig belysning af hele ulandsbistandens 
effektivitet med at nå de fattige i ulandene. Det er noget, som det virkelig værd at ofre 
penge på. Det er det derimod ikke på medie-kendissers tilfældige valg at ulandsprojekter. 


