
Norsk lansering av FNs rapport for menneskelig utvikling (Human Development Report) 2021/2022 

15. september 2022 i Norads lokaler! 

 

Dette er en rapport som utarbeides av UNDP (FNs utviklingsprogram) hvert år, men i år med denne 

overskriften: «Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a Transforming World» 

Håvard Mokleiv Nygård, kunnskapsdirektør i Norad, ønsket velkommen. Arrangementet var holdt i 

samarbeid med UD, UNDPs Governence center i Oslo, Norad og FNs studentprogram i Norge.  

Utvikling handler om å fjerne barrierer hos de landene som sliter! 

Arvinn Gadgil er direktør i UNDP Oslo Governance Centre. Det finnes 4 slik kontorer i verden: Nairobi, 

Seoul, Istanbul og Norge – og i Norge gir de råd om styresettprogram spesielt.  

Årets rapport:  

-Undergraver bærekraftsmålene 

-Gjør livet mer utrygt 

-Utfordringene er blitt større 

Og alt dette peker i feil retning! 9 av 10 land opplever nedgang i levesett (human development index) 

Det er stress – følelse av usikkerhet og utrygghet. 6 av 7 mennesker i utviklingsland anser sin fremtid 

som usikker, som igjen har innvirkning på mental helse. Det er skapt et globalt usikkerhets kompleks: 

Klimakrise, gjennomgripende endringer, økende polarisering og mistillit. Usikkerhet skaper 

terrorisme og påvirker samfunnsutviklingen. Demokratiet er under press over hele verden. Det er 

institusjonelle endringer og nye politiske målsettinger. Kulturendringer – demokratiets plass blir 

mindre viktig. Her må det mer kunnskap til og anerkjennelse av internasjonale rettigheter. Og 

utdanning til alle på alle plan.  

Utviklingsminister Anne Beate Tvinnerem (sp): Pilene peker nedover for andre år på rad. Vi må finne 

løsninger og muligheter og bygge partnerskap. Det er store samfunnsendringer på gang og her må vi 

ha et systemisk perspektiv. Global tillit er også under press, men det verste er mangel på mat!!! Vi 

må ta kampen om matsikkerhet – doble klimabudsjettet for utvikling.  Satse på grønn omstilling – 

grønn og fornybar industri. Vesten er stort sett ikke interessert i hva som skjer i Sør. (Hun delte en 

historie fra klimakonferansen om Afrika som hun hadde vært på i forrige uke, og her glimret de 

europeiske lederne med sitt fravær, hun har også nevnt dette i en artikkel i Bistandsaktuelt) Og som 

hun sier Vesten er en del av løsningen for Afrika, de når ikke Bærekraftsmålene uten hjelp. 

Så var det en spennende debatt med 3 tidligere og en nåværende utviklingsminister, Hilde Frafjord 

Johnson (krf), Nicolai Astrup (H) og Heikki Holmås (sv) og Anne Beate. Debatten ble moderert av 

Arvinn Gadgil.  

Og her kom det fram flere ting som eksministrene savnet i rapporten, bla spesifikt hvordan det står 

til med utviklingsland i krig og konflikt. Dette er nesten ikke nevnt. Nicolai nevnte at det var viktig å 

lære afrikanske land å få inn skatt, slik at de kan bygge opp trygge systemer for innbyggerne. Det er 

mange afrikanske land som ikke tar inn nesten noen skatt, også fordi det er så mange som jobber i 

uformelle yrker. Heikki klarte ikke å la være å vitse litt om dette overfor Nicolai og mente at Nicolai 

støttet skatt i utviklingsland men ikke i Norge. He-he! Almen latter i salen. Norad har satt i gang et 

utdanningsprogram i u-land om demokratibygging og det var alle enige om at var et meget nyttig 

prosjekt i disse dager. Vi skal fortsette med bistand, men ha en tøffere fordeling og stille krav til 

mottakerland. Konsensus om 1 % til bistand. Vi får se – de varsler jo kutt! 



Heikki var inne på at det var lite ærlighet rundt bistand fra Norge. Mye bistand var ren 

«utenrikspolitikk». Han nevnte spesielt 100 mill til Kina når vi vet hva de overholder av internasjonale 

avtaler… Og dette burde ikke gå over bistandsbudsjettet, hvis det bare dreide seg om 

næringslivsinteresser!!! 

Rapporten er på 300 sider og kan lastes ned her: FNs rapport for menneskelig utvikling | United 

Nations Development Programme (undp.org) 

Vi fikk utdelt et sammendrag på konferansen som jeg har fysisk. Spennende og nedslående nyheter. 

Som Hilde Frafjord Johnson sa avslutningsvis, vi må forplikte oss til å utrydde ekstrem fattigdom. 

Forebygge og utdanne. De sier at hvis en kvinne får utdannelse får hun maks 2 -3 barn. Hvis hun ikke 

får noen utdannelse kan det bli 7 barn og over. Og verden har ikke plass til flere mennesker.  

 

Monica  

18. september 2022 
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