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Norsk UD med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i
spissen trapper opp engasjementet i Vest-Afrika. Det er foreløpig lite eller ingen aktivitet fra norsk side av betydning i
Gambia. Universitetet i Gambia har norsk rektor. Landet har
en ambisiøs regjering med en omdiskutert og vital President
Yahya A J J Jammeh i spissen.

Vi anlegger i tillegg til fugleperspektivet et aktivitets- og et dialogisk

Vi stiller i denne oppgaven kikkerten inn på 2023, Gambia og
fugleperspektiv.
Vi spør: Kan vi gjøre det godt ved å gjøre godt? Mens samfunns-

Vi besøker

er den nye trenden doing well by doing good

Vi presenterer

Vi beskriver
-

M
M
M
M
MAKT OG M
Vi skisserer til slutt noen strategiretninger for Norge på landnivå

øyner økonomisk og moralsk fortjeneste i samme strategiske

-

tilskrives den siste rapporten fra FNs klimapanel.
Vi ser
Vi konkluderer

Vi leter

skape nye modeller for livskraftige produksjons- og levemåter
-
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Dette er bare starten, som det heter i ett av de mange oppslagene
om stigende matvarepriser i skrivende stund (1). Verre kan det
bli. Rike bruker 100 ganger så mye som fattige, bare tre land
ligger foran Norge i forbruk pr. innbygger og de største forskjel-

-

tyrlig vekst og en ny geopolitisk verdensorden er underveis.

Our Common Future

ging mellom gamle og nye mentale kart.

sustainability på
-

en pioneering futurist
Studies

Foundations of Futures
overshoot

The Limits to Growth

The 30 Year

Global Update
”It’s nice
to be nice”
IPCC Fourth Assessment Report,“Climate
Change 2007
-
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Kan vi gjøre det godt ved å gjøre godt? Er det butikk i bærekraftig
virksomhet? Bedrifters samfunnsansvar (CSR, corporate social responsibility) har hittil dreid seg om altruistiske aktiviteter
for å synliggjøre viljen til å gjøre godt. Gevinsten er som oftest
indirekte og målt i godt omdømme. Det nye mantraet er doing
well by doing good, hvor miljø- og samfunnsansvar integreres

anstrengelser og evner til å forutse mulige fremtider. Hver tid-

i kjerne-virksomheten. Porter og Kramer (2002) kaller dette en
vinn-vinn-løsning som både bedriften og samfunnet tjener på. Er
dette næringslivets ”sweet spot” - eller ren ønsketenking?

godt tar vi utgangspunkt i teorier med dynamisk aktivitetsper-

Fra et fugleperspektiv er CSR lønnsomt: Amotz Zahavi (1975)
hevder at fugler investerer i samarbeid for å øke sin sosiale
prestisje idet han viser til ﬂere tiårs studier av araberskriketrosten. De er sosiale fugler som sloss om å få hjelpe hverandre.
Dominerende medlemmer forsøker å hindre andre i å yte noe
for fellesskapet, eksempelvis å dele føde. Etter kampen poserer

Foundations of Futures Studies

gjerne den seirende med en munter trille for å feire at han er
sterk nok til å ha overskudd for andre. Kanskje er denne viljen

h#'

til å gjøre godt verken altruisme, avlat eller ﬁkenblader, men ren

CSR har fått stor oppmerksomhet innen internasjonalt næringsliv, sær-

overlevelestrang?

lig blant mellomstore og store bedrifter som opererer i ﬂere land. The
Economist omtaler CSR som ”Kapitalismens tributt til dyden” 5).

HVA ER CSR?
Begrepet oppstod på 1970-tallet. (1) Den grunnleggende tanken

Noen foretrekker å droppe “social”- til

i CSR er at den enkelte bedrift ikke bare skal arbeide for proﬁtt-

fordel for “corporate responsibility”,

maksimering for sine eiere; den har også et ansvar for faktorer

“corporate citizenship” eller “building

som miljø, moral og sosial velferd. CSR plasseres ofte under om-

a sustainable business”. I bunn og grunn

rådet ”sosialt” og paraplyen ”bærekraftig utvikling”( Fet.2002) (2)

handler det hele om å både gjøre godt
for verden og for egen bunnlinje. “Accountability” foretrekkes

CSR er tradisjonelt selvpålagt og påvirker bedriftens prioriter-

av mange i stedet for “responsibility” og de som lærer seg tredelt

inger, ressursforvaltning og i økende grad også bedriftens rap-

bunnlinje-ledelse blir spådd en lysende fremtid.

porteringsform. GRI (Global Reporting Initiative) lanserte et nytt
sett med rapporteringsretningslinjer oktober 2006 (3)

Per Espen Stoknes undersøker forholdet mellom ﬁnans og følelser
i sin bok Penger og sjel (2007). Han hevder at penger dreier seg

CSR startet i vestlige land, men har fått økt innﬂytelse gjen-

om hvordan vi oppfatter hverandre og verden, og slik sett et ut-

nom FNs Global Compact, hvor det er like forpliktelser for i- og

trykk for kultur, følelser og tanker

u-land. Medlemskap bygger blant annet på prinsipper om menneskerettigheter, foreningsfrihet, sosiale standarder, miljøkrav og

CSR I NORGE

anti-korrupsjon (FAFO 2006-08. 4)

Statoil startet implementering av CSR på 1980-tallet. NHO
var også tidlig ute og er nå engasjert i CSR-arbeid på nordisk,
europeisk og globalt plan på felt som fattigdomsbekjempelse,
h#(

bl.a. gjennom sekretariat for næringsutvikling i sør, deltakelse

POLITISKE FØRINGER

i Global Compact, regionalt partnerskap i det internasjonale

FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for ﬂernasjonale

bedriftsnettverket World Business Council for Sustainable De-

selskaper og GRI legger føringer internasjonalt. Tusenårsmålene

velopment og som medlem i det nasjonale kontaktutvalget for

står sentralt på dagsorden i Afrika. Etter FNs klimapanels siste

OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. 6)

rapport er det betydelig økning i aktivitet på miljø-og klimafeltet

Det er få store norske selskaper i globalt perspektiv. Kanskje er

og det snakkes om en greening of CSR.

det oljeformuen som gir oss vår største mulighet til å spille en

Regjeringen prioriterer nå Vest-Afrika for første gang. 9)

aktiv global rolle, blant annet gjennom føringer på investeringer.

Stortingsmeldingen Samfunnsansvar – internasjonalt arbeid og

Norge gjør en aktiv innsats i FN og ILO for synliggjøre decent

initiativ skal iﬂg. UD legges frem for Stortinget i løpet av 2008.

work på dagsorden. For LO er demokrati og medvirkning en

Samfunnsansvar deﬁneres her som måten bedrifter integrerer

forutsetning for et reelt samfunnsansvar. LO vektlegger betydnin-

sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i sitt forhold

gen av gode arbeidsforhold, faglige rettigheter og at CSR må ut-

til interessegrupper på frivillig basis. 10) NHD arbeider parallelt

vikles i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.7) INNOVASJON

med den første innovasjonsmeldingen. 11)

NORGEs tilnærming er at ansvarlighet er et konkurransefortrinn
og gir gevinst. 8)
NTNU har etablert forskningsprosjektet “Corporate Social Responsibility in Global Value Chains – a Conceptual and Operational Approach” med varighet fra 2006 til 2009. Andre institusjoner som utgjør viktige kompetansesentre innen CSR i Norge er
FAFO og Handelshøyskolen BI.

h#)
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Hensikten med foresight er ikke å beskrive fremtiden på en mest

Den første internasjonale fremtidsforskningskonferansen ble

mulig korrekt måte, men gjennom vitenskapelig analyse, godt

holdt i Oslo i 1967 med 70 deltakere fra et dusin land (Jungk

håndverk og en god porsjon forestillingsevne å øke dagens hand-

1971:9). Foresight er på fremmarsj i de ﬂeste europeiske land.

lingsberedskap og navigasjonskraft.

Norge mangler et samlende fagmiljø for foresight og aktivitetene

Det er mange valide metoder innen foresight, eksempelvis trend-

på feltet har vært ujevne og spredte. Ifølge Norges Forskningsråd

analyse, overvåking av svake signaler (”weak signal monitor-

foreligger det planer om å sette i gang foresightprosesser i ca. 70 %

ing”), Delphi og andre intervjubaserte metoder, ekspertpaneler,

av Norges regioner 1) En ny viktig utfordring for virkemiddel-

SBOL (scenariebasert organisasjonslæring), visjonering og brain-

apparatet blir å ta i bruk moderne foresightmetoder i utviklingen

storms, triangulerte konversasjoner og spill.

av bærekraftig innovasjonspolitikk både for hjemlige og uten-

Scenarier er ofte deﬁnert som ledelsesverktøy til bruk i identi-

landske markeder. I Norge har stadig mer kunnskap om innova-

ﬁkasjon av plausible fremtider (Schwartz, 1991) og en prosess

sjon, men hva implementeringsevnen angår har vi utviklings-

med vekt på deltakerperspektiv; participative foresight (Cuhls,

potensial.

2003). Et scenario er en fortelling som gir en fokusert beskriv-

Foresight er en stadig mer brukt tilnærming til strategisk og in-

else av fundamentalt forskjellige fremtider, multiple scenario

novativt arbeid og kan være godt egnet både for virksomheter

development (Schoemaker, 1993). Scenarier er ikke frem-

som vil utvikle en robust CSR-strategi og virkemiddelapparatet

skrivninger (Schwartz, 1991) men bidrar til forbedrer kognisjon

som vil utvikle nye og effektive strategier. 2) “Foresight is to

ved å organisere og analysere informasjon (De Gues 1997, Wack

provide business executives and government policy makers with

1985, van der Heijden 1996, Bood og Postma 1997).

ways of seeing the future with different eyes and fully understand- Schoemaker (1993) hevder at scenarier brukes til strategi-identiing the possible implications of alternative technological/societal

ﬁkasjon fremfor strategi-utvikling, mens van der Heijden (1996)

paths”. Spyros Makridakis (Tsoukas /Shepherd 2004, s. xiv:

sier at scenarioplanlegging har til hensikt å bevege ledere fra å

Foresight matters)

lete etter de beste strategiene til de beste strategi-prosessene.
h#*

Robert Chia understreker betydningen av visdom og dypere

I denne aktivitetstilnærmingen blir det å gjøre noe i praksis

kollektiv innsikt innen foresight og viser til at ”øyets uskyld” (the

sentralt – alt for ofte blir analysis til paralysis. Og ved å gjøre noe

innocence of the eye) spiller en avgjørende rolle når ubevisst og

kan vi bli medforfattere både av andres og egen fremtidshistorie:-)

uartikulert (tacit) kunnskap fanges. Vi liker denne oppfordringen
til profesjonell naivitet og åpenhet og til å utforske det som ligger

Kunnskap ﬁnnes, lever og utvikles mellom mennesker i dyna-

i the corner of our eye.

misk aktivitet (Gjersvik 2006). 1) Kunnskap er en nøkkel i all

Seeing the Future with New Eyes er det lovende mottoet for

utvikling og utvikles og tas i bruk når mennesker gjør noe sam-

World Future Society’s konferanse i juli 2008 3)

men. ”Kunnskaping” foregår alltid i kontekst. Aksjonsforskning

Deﬁnisjonen ”foresight as invention” (Chia 2004) er også nyttig

og medvirkningsbasert bedriftsutvikling er beslektet med fore-

om vi skal lete etter ny og god praksis sammen med andre. Her

sight og kan være en egnet metode i deltakerorienterte Nord-Sør-

ses fremtiden som en uforutsigelig konsekvens av interaksjon

prosjekter. 4)

mellom komplekse agenter. De dynamiske omgivelsene vi lever

h#+

og interagerer i er bevegelige mål karakterisert av konstant ﬂux

THE HISTORY OF THE FUTURE IS ANCIENT

hvor små og tilsynelatende trivielle hendelser kan forårsake

Historiske hendelser, many worlds away, som det kan sies i Gam-

avgjørende hendelsesforløp. Dette drøftes nærmere i avsnittet

bia, ligger ofte som latens langt inn i aktuelle fremtider. Hvordan

om kaos og kompleksitet. Denne fremtiden kan ikke forutsies;

historien om slave- og kolonitid 1) slår ut i fremtidige samar-

det beste vi kan håpe på er bedre og mer gjensidig kunnskap om

beidsprosjekter mellom gambiere og hvite toubabs vil vise seg.

økologiske, teknologiske, kulturelle og sosioøkonomiske forhold

De ”agentbaserte” modellene (McKelvey 2003) peker i retning

om hvordan vi gjensidig påvirker hverandre. Nye og bedre planer

reﬂeksiv konstruksjon av identitet i prosesser med vekt på moti-

for hvordan vi skal ”gjøre fremtid” sammen i nord-sør-perspektiv

vasjon, eksperimenter, læring, kontekstsensitivitet og re-identi-

vil være et godt utbytte av en foresightprosess.

ﬁkasjon av roller og atferd (Fuller, Argyle, Moran, 2004 og 2007)

CNII7A>@@Eu6;G>@6
“Afrika er i endring. Ofte henger et ensidig bilde igjen av nød, sult, sykdom og
konﬂikt. Men bildet er sammensatt.
Regionen har i senere år hatt betydelig
økonomisk vekst, fått til økende grad av
demokratisering og gjennomført vellykkede
fredsprosesser, selv om enkelte områder henger igjen som tragedien i Darfur. Kontinentet blir en stadig viktigere internasjonal
aktør, politisk og økonomisk. Dette er positivt og noe vi må bygge
videre på.”

– Jonas Gahr Støre, Dagsavisen 19.03.07
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som ser helheter, og helheten er aldri bare summen av delene.

Vi er sikkert ikke alene om å ha en fornemmelse av at fremtiden

Det blir som kjent ikke to småfugler av å kutte en middels stor

har en tendens til å inntreffe før den er beskrevet - og i overask-

fugl i to.

ende versjoner. Mange små og store drivkrefter, sikre og usikre,
vesentlige og uvesentlige virker sammen i en dynamisk kompleksitet som ingen kan forutse med nøyaktig presisjon. Kaos- og
kompleksitetsteorier prøver å forstå vår levende verden for bedre
å kunne navigere i omgivelser preget av uforutsigbare systemer.
Den britiske organisasjonsteoretikeren Ralph Stacey (2003)
mener at det ikke mulig og heller ikke ønskelig å opprettholde
organisasjoner preget av klassisk hierarki, stabilitet og konsensus. Organisasjoner er levende og prosessorienterte, og ledere må
være årvåkne, relasjonsorienterte og intuitive.
Dave Snowden (2003) 1) utfordrer våre antagelser om orden,
rasjonelle valg og intensjon. Ingen enkeltperson kan styre eller
forutsi et levende, lærende systems utvikling; vi kan bare forstå
og påvirke ved aktivt å delta. Det er de intime relasjonene mellom de enkelte som danner mønstre i den større helheten.
Professor Senge (2006) beskriver systems thinking som en disiplin

h#,
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vi oss over til de dypere driverne.
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I denne oppgaven ser vi frem mot 2023 for å få øye på gode
forretnings- og prosjektmuligheter mellom Norge og Gambia.
7 questions

Gambia ser seg som en drivende aktør og gateway til hele VestAfrika, særlig til de engelskspråklige landene.
DIALOGISK DOBBELT-PERSPEKTIV
Vi har valgt et dialogisk dobbelt-perspektiv idet vi prøver å se
strategispørsmålet både fra norsk og gambisk ståsted.
-

Fugleperspektivet gir anledning både til makro- og mikro-betraktninger, men det vesentlige perspektivet er på det vi vil kalle et

-

bilateralt meso-nivå. Under kapittelet ”Strategiskisser” opererer
vi også på et ”vinn-vinn-for-begge-land”-nivå.
SINTEF, som er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, er den enkeltaktøren som får mest fokus i konkretiseringen. 1)
h#-

”The Big Picture” krever globalsyn. 2) Av plasshensyn vekt-

for samfunnsmessig transisjon og revisjon av gamle mentale og

legger vi i begrenset grad makroføringer som følger av Det

politiske modeller tydeligere frem, særlig på områder som dreier

Internasjonale Pengefondets, Verdensbankens, WTO’s og G8-

seg om forming og omformering av identitet og forestillinger om

landenes beslutninger; likeså de internasjonale frivillige organ-

”dreamworld” (Buck-Morss, 2002). Makthaveres blind spots –

isasjonenes og aktivistgruppers viktige arbeid.

hvor ledere i folkets og velgernes navn ofte regjerer og handler

Vi har etter beste evne utfordret tradisjonelle bilder og fremtids-

langt utenfor demokratisk kontroll – kan bli et hett tema både i

bilder, i håp om å forstå og formidle begge kulturers interesser

vest og øst, nord og sør i dette århundret.

og utfordringer med vekt på kontekstsensitivitet i samspillet, den

I Gambia møtes et mangfoldig mentalt univers bestående av

gjensidige læringen og dialogen. (Fuller, Argyle, Moran, 2004).

muslimsk liberalisme, cubansk solidaritet, amerikansk individualisme, afrikansk animisme, vestlig modernitet, venezuelansk

Evnen til å forutse mulige fremtider er begrenset av våre tidlig-

uforutsigelighet og kinesisk pragmatiske. Her er det grobunn

ere erfaringer og nåværende perspektiv. Det er vårt eget sinn

for ﬂerstemte fortellinger om vår felles fremtid – og kanskje for

som projiserer nåværende oppfatninger til visjoner av fremtid.

samarbeidsprosjekter som går forbi vår industrialiserte forbruks-

I et radikalt konstruktivistisk perspektiv drøfter David Seidl the

felle og rett inn i en grønnere praxis. I dette samspillet kan vi

double closure som hindrer et kognitivt system fra å ha adgang

kanske ﬁnne ny master signiﬁer (Fotaki 2008) 3); en som kan

til realiteter bortenfor dets egne selvrefereranser (Seidl i Tsoukas/

erstatte markedsliberalismen som den rådende modell for vår tids

Shepherd 2004, s 157).

dreamworld?

Vi har altså inntatt en utsiktspost mellom begge landene – i håp

P.S. Vi har tillatt oss å snu litt på BIs A4-krav til format for opp-

om at det gir økt sensitivitet for kontekstrikdom i datainnsamlingen gaven; se det som et bidrag til endret perspektiv:-)!
og for utforsking av styrker og svakheter i begge kulturer.
I mellomrommene trer også de store fortellingenes betydning
h#.
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god utgangsposisjon for stereo-perspektivet vi søker. Mens det i
Vision
2020
derer fersk NTNU-rapport.

form med store utslippskostnader for verden. Da er det ikke

¼IY[dWh_efbWdd_d]_iWZ_iY_fb_d[\ehh[Z_iYel[h_d]j^[eh_]_dWb[djh[fh[d[kh_Wbfem[he\Yh[Wj_l[\eh[i_]^j_dYedj[njie\WYY[b[h#
Wj[ZY^Wd]["]h[Wj[hYecfb[n_jo"WdZ][dk_d[kdY[hjW_djo$½
ÅMWYa"'/.+
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ÅFhe\[iieh@´h][dHWdZ[hi"8?fD³h_d]ib_l[jiX_ijWdZiaed\[hWdi[(&&.
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¼>l_il__aa[bojj[hj_bZ[_dj[bb[ajk[bb[\hWZ[jilWhj[aedj_d[dj[j"aec#
c[hZ[jj_bXb_lWdia[b_]\eheii\ehij^l_ba[dfei_i`ed;khefW_
X[ij[\WbbaWd^W_Z[ddo[l[hZ[diecleai[h\h[c$½
Å>[dd_d]CWda[bb"(&&-

Menneskelig kreativitet er den ultimate menneskelige ressurs. Men-

nye drivkreftene for utvikling også i Afrika? Hva vil implikasjonene
7^aYZ/Eh`Z[Z^g^c\^<VbW^V/"
¼J^[jed]k[Wced]Wbbj^ei[jed]k[im^_Y^m_bbjWa[\hecWbbj^[ej^[him_bbb_l[$J^WjmWo"j^[jed]k[j^Wj_iceijh[Y[fj_l[je
Y^Wd][j^Wj_ij^[ed[j^Wjm_bbikhl_l[$M^[doekmWdjWmehZj^Wj_iifea[d_dF[ff[b"if[Wa_j_d@ebW$M^[dFkbWWh^Wide
mehZ\eh_j"[nfh[ii_j_dI[h[h$½
Å=h[]#@e^diedi$-*
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”Bistandsmidlene er begrensede og må utnyttes bedre. Fremfor
alt må de brukes til å påvirke de store pengestrømmene. Det er

4. Autonomi
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hard fun

extended
family
”laziness, covetousness and lavishness, particularly with regards to public
funds”

-

-

Gambian Maybe
Time

h#&'

¼C_dWcX_i`ed[hWjKd_l[hi_j[j[j_=WcX_WiaWbXb_[jWaWZ[c_ia\ohjhd_L[ij#7\h_aW$=WcX_W[h[jb_j[e]\h[Zi[bia[dZ[ckib_cia
bWdZiecaWd\Z[jj_b$AbeZ[djh[d][h[jib_aj[ai[cf[b½
Å7dZh[WiIj[_][d

the “civic minded” til en “me-oriented” generasjon. Dette motpå tradisjonell måte ikke lenger er en drivkraft i innovasjon og
slow growth. Mennesker er

-

som ikke er ”rasjonelle”. Utfordringen i dag er derfor mer av

ment angår.

utvikling. Toleransen for og populariteten til det originale og

¼IWc\kddiWdilWh^WdZb[hecWjX[Zh_\j[dj[da[hfc[h[ddZ[d´aedec_ia[Xkddb_d`[d$:[j^WdZb[hecZ[jWdilWh[jX[Zh_\j[d
e]eh]Wd_iWi`ed[hjWh\ehiWc\kdd[jhkdZji[]$½
Å?ddelWi`edDeh][
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¼J^[OWhWFh_p[\ehW=h[[dH[lebkj_ed_d7\h_YW

_iWdWddkWbh[Ye]d_j_ede\i_]d_ÓYWdjYedjh_#

Xkj_edijej^[h[ZkYj_ede\^kd][hWdZfel[hjo

_d7\h_YW"WdZj^[h[Xojej^[\kbÓbbc[dje\j^[
Kd_j[ZDWj_ediC_bb[dd_kc:[l[befc[dj=eWbiWdZj^[YWbb\ehWd7\h_YWd
=h[[dH[lebkj_ed$½.

landets Grunnlov.

The YARA Prize for a Green Revolution in Africa
food secure
step change

ÅMehbZ:[l[befc[djH[fehj(&&.YWbbi\eh]h[Wj[h_dl[ijc[dj_dW]h_Ykbjkh[_dZ[l[bef_d]Yekdjh_[i$J^[h[fehjmWhdij^Wjj^[i[Yjehckij
X[fbWY[ZWjj^[Y[dj[he\j^[Z[l[befc[djW][dZW_\j^[]eWbie\^Wbl_d][njh[c[fel[hjoWdZ^kd][hXo(&'+Wh[jeX[h[Wb_p[Z$'&
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¼>l[hZW]c`[]iaW\\[Ói^#ced[oj_bc_daed[$L_^Wh.XWhd_
\Wc_b_[d([hc_dXhehi"[dX[ij[\Whe]jeX[ij[c´Zh[ieciaWb
if_i[^l[hZW]$>[bijl_bb[l_^Wif_ijecceh][d[de]i"c[dZ[j[h
i`[bZ[dl_aWd$:[j[h[jjcbj_Ziec]`[bZ[hÅe]`[]Xhka[hZW][df
iaW\\[f[d][hj_bcWjf$½
ÅBWc_d"Xh[WZ#m_dd[h"^el[ZWdilWhb_]\eh\ehi´h][j^[[nj[dZ[Z
\Wc_bo$>Wd[heffÓddiece]WhX[_Ziec"c[dboaa[i_aa[^l[hZW]$

Med økende matpriser er utsiktene dystre for fattige i hele SubSahara-området. 11)

er inntil nylig lite ivaretatt. ”Slash and burn” og ensidige avAgriculture & Natural
Resources Management
I Global warming to worsen malnutrition 12) uttrykkes dyp
bekymring for at klimaendringer vil intensivere global hungersnød og feilernæring om ikke det øyeblikkelige tiltak settes inn.
State of Food and Agriculture (SOFA 2007) utforsker muligheter
for å knytte miljøhensyn og matproduksjon sammen og foreslår
bedre incentiver til bønder.

h#&*

MILJØ
Makro:

MAT OG MILJØ HENGER NØYE SAMMEN:
”increased water stress
due to climate change.”

h#&+

tider. Det er slutt på å telle og fortelle med referanse til «once
upon a time, many rains ago…»

-

Greater part of the Capital City Banjul
is less than 1 metre above mean sea level :
a 1 metre rise in sea level means the City will be lost

Mangrove swamps serve as
spawning groungs for fish:
with 1 metre rise in sea
level these will be lost

Mellom 90 og 100 km2 land forventes å forsvinne innen samme
tidshorisont. Økt saltholdighet fører til mindre regn og redusert
tilførsel av ferskvann. Nedbørsmengden er redusert fra 1300mm
til 850mm. 20) Tørke kan redusere regnavhengige avlinger med

J^[c_ii_ede\=H?:#7h[dZWb_ijefhel_Z[[dl_hedc[djWb_d\ehcW#
j_ed"Yecckd_YWj_ediWdZYWfWY_joXk_bZ_d]i[hl_Y[i\eh_d\ehcWj_ed
cWdW][c[djWdZWii[iic[dj$;ijWXb_i^[Zjeijh[d]j^[dj^[Kd_j[Z
DWj_edij^hek]^_ji;dl_hedc[djFhe]hWcc[KD;F"ekh\eYki_ije
cWa[Yh[Z_Xb["iY_[dY[#XWi[Zademb[Z][kdZ[hijWdZWXb[jej^[fkXb_Y
WdZjeZ[Y_i_ed#cWa_d]\ehikijW_dWXb[Z[l[befc[dj$
^jjf0%%mmm$]h_ZW$de%7Xekj$Wifn'+

50 % (IPPC 2007). Regn og tørke kommer ikke lenger til faste

h#&,

I?J7J\hWJ^[:W_boEXi[hl[h8Wd`kb(,I[fj[cX[h(&&¼M^Wjm[Zedej^Wl[_ij_c[$J^[j_c[\ehWYj_ed_idem$
?dZ[[Z"j^[j[hh_Xb[_hedo\ehcWdoZ[l[bef_d]Yekdjh_[i_ij^Wj"
j^ek]^j^[o^Wl[Yedjh_Xkj[Zj^[b[Wijjej^[fheY[iie\Yb_cWj[
Y^Wd]["j^[oWh[j^[ed[iceijWjh_ia\hec_jiYedi[gk[dY[i$<eh
iec[_ibWdZIjWj[iWdZf[efb[ij^_i_iWcWjj[he\ikhl_lWb$J^[cehWb
_cf[hWj_l[YekbZdejX[Yb[Wh[h$½

=_bZ[0=WcX_ia[kjib_ff[hc_d_cWb[$

<Wai_c_b[0=WcX_W^WhkjWhX[_Z[j[j[][jd[jjij[ZecbWdZ[ji
c_b`´^WdZb_d]ifbWd$

“Fighting
Climate Change; Human Solidarity in a divided world and the Youth version of the
2006 GHDR on water”
“It argues that the world is drifting towards a tipping point that could lock the world’s
poorest countries and their citizens in the downward spiral, leaving hundreds of millions
of people facing malnutrition, water scarcity, ecological threats and loss of livelihood.”

The African Ministerial Conference on the Environment
¼J^[9ecc_ii_ede\j^[7\h_YWdKd_ed7KYedi_Z[hij^[_iik[e\ikijW_dWXb[Yedikcfj_ed
WdZfheZkYj_edWiWd_cfehjWdj[c[h]_d]_iik[j^Wjj^[7KC[cX[hIjWj[ii^ekbZjWa[i[h_#
ekiboWdZ_dj^_ih[if[Yj"j^[9ecc_ii_ed_ifh[fWh[Zje]e_dje[\\[Yj_l[fWhjd[hi^_fm_j^
KD;FWdZej^[hh[b[lWdjijWa[^ebZ[hi_dj^[_cfb[c[djWj_ede\j^[@e^Wdd[iXkh]fbWde\
WYj_ededikijW_dWXb[Yedikcfj_edWdZfheZkYj_ed$½
Å:h$8WXW]WdW7^cWZk":_h[Yjehe\HkhWb;YedecoWdZ7]h_Ykbjkh["7K

J^[<_\j^7\h_YWdHekdZjWXb[ed
IkijW_dWXb[9edikcfj_edWdZFhe#
ZkYj_ed7HI9F#+
)#+@kd[(&&-"KD;F=_]_h_
DW_heX_"A[doW

• Efﬁcient water utilization and services
• Labelling of African products to regional and international
markets
• Promotion of integrated solid waste management
• Production and use of biofuels
• Information and knowledge management for SCP

J^[C_bb[d_kcFhe`[Yj"MehbZ<[Z[hWj_ede\KD7iieY_Wj_edi

=beXWb;d[h]oIY[dWh_ei
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Silicon Valley of West-Africa

-

http://www.statehouse.gm/chinese-delg_060307.htm
Nye medier er en viktig og sikker drivkraft. Det er likevel stor
-

”De
som har tv ser ofte på vestlige programmer, eksempelvis CNN.”
sier en av våre informanter. Afrika er verdens raskest voksende
JWX[bb0C[Z_[Z[ad_d]_=WcX_W(&&,$'-

Quantum Leap

h#&-
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Welcome to The Gambia, the smiling coast of Africa, heter det på
http://visitthegambia.gm. Welcome sier og synger også gambierne
til oss toubabs. Smilets kyst er mer enn turistreklame og mer enn
billig moro. En ferie i Gambia gir både ettertanke, læring og rike
opplevelser for de besøkende:

http://www.visithtegambia.gm
¼H[ifedi[d_cWha[Z[j[hel[hWbb\ehl[djd_d]"e]Z[jh´h[heiiZofj$
<ehZ[j[hde[^[bjif[i_[bj`eXX[c[Zjkh_ic[_[jbWdZ^leh\eba
_aa[jWhde[dj_d]iec[di[bl\´b][$CWdXb_hoZcoa"h[jje]ib[jj$¾
:[jj[X_jj[b_bb[l[ijW\h_aWdia[bWdZ[j^Wh[dZ[b´i["fWbc[ab[ZZ[iWdZ#
ijh[dZ[he][jf[h\[ajl_dj[hab_cW#\Waj_iaif[h\[ajWj]`[ij[d[lh[
^Whah[j=WcX_Wj_bZ[jh[_i[cb[jc[ZX[ijl³hZ[dd[l_dj[h[d½
I_jWj0<hWL_d]ih[_i[Xh[l\[XhkWh(&&.
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ÇL_^Wh^Wjj[deffb[l[bi[h_aka[_=WcX_W$De[iec^Whibjjc[][h
Z[db_li]b[Z[de]l[ddb_]^[j[diecfh[][hX[\ebad_d][dÅc_Zjeff_
\Wjj_]Zecc[d$@[][h_cfed[hjel[hZ[dZoaj_]^[je]akddiaWfiec
i[djhWb[f[hied[hX[i_jj[h$$$D[hZ[jeffj_beiiiWcb[jhZ[d[
fdehia[i_Z["\eh[jWfh_eh_j[h_d]"j[da[ÓdWdi_[h_d]e]aecc[
j_bXWa[c[Z[jiWcb[ji[jjWl\ehibW]$È'/
ÅFhe\$D_bi9^h_ijef^[hi[dÅFhe\[iiehK_E
A_bZ[:hW\jH[fehj
J>;DEHM;=?7DFEBOJ;9>D?9IE9?;JOÊIL?I?JJEJ>;=7C8?7
'(7fh_b(&&,je'/7fh_b(&&,

Turismen skaper også sysselsetting og inntekter, selv om mye
fortsatt går til utenlandske eiere. Turisme er en uttalt satsing i
Gambias Vision 2020 og næringen vokser hurtig. Vi velger derfor
denne næringen som utgangspunkt i kategorien ”moro”.

¼DehZc[ddcb³h[i[]h[b_]_´ijeb[hWdi[$H[b_]_´i[\eh[ij_bb_d][h[hkb_a["c[dd[ia[h[jj_]^[j[h[hb_a[$½
ÅDoed]WHk]kcWoe7ckdZi[d$

¼?\`eh´aj[jkh_ic[d_7\h_aWi´h\ehIW^WhWc[Zd_fhei[dj$:[j[h
hWia[h[[ddde[Wdd[jij[Z_l[hZ[d$Jkh_ic[Xb_h[dijWZ_]l_aj_][h[
d³h_d]il[_\ehbWdZ[d[_7\h_aW$<ejXWbb#LCl_b\ehij[ha[Z[dd[l[aij[d$½
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– Erik Solheim, Dagbladet 15.10.07.
BÆREKRAFTIG TURISME
Gambia er et av få land i verden som har innført prinsippet om
ansvarlig turisme på nasjonalt nivå. 20) Vi har besøkt ﬂere slike

MAKTFAKTORER I GAMBIA
Big Man

prosjekter, bl.a. en øko-lodge som samarbeider med lokalsam-

-

funnet og GiG gården (Gambia is Good) som lærer opp bønder
i landbruk. Myndighetene omtaler utviklingen innen turisme
som et giant leap og satser både på eksklusive tilbud og masseturisme. Ving har i vinter startet charterreiser til Gambia – som

selvfølge. Det ligger utenfor denne oppgavens ramme å drøfte

eneste norske reisearrangør. Ca. 5.000 personer har reist til Gam-

karakteren av det sittende regimet sammenlignet med det forrige

bia med Ving i vinter. 21)
Turisme skaper møteﬂater mellom mennesker og er sannsynligvis
den viktigste driveren i relasjonsbygging mellom Norge og Gambia

-

på personlig og småskala-nivå. Det er ingenting som tyder på at
nordmenns jakt på sol og opplevelser vil avta – med mindre det
blir restriksjoner på ﬂyreiser. Sikker og viktig driver.
¼C[bbecÔofbWii[de]Wf[fWha[dlWhZ[jXWh[[jj^ki"Z[jheiW"ZW`[]aec^_j$?ZW][hZ[j
j[jj_j[jjc[Z^kie]^ej[bb[he]h[ijWkhWdj[h½
Å7dX`´h]@kb_[ii[d"_d\ehcWdj
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wild card er slik
meldingene fra UD er foreløpig delte og uklare.
-

SYMBOLMAKT

eller er under utvikling og utprøving. Ikke minst som en følge

-

at utfordringene med å styre menneskenes forestillinger og valg

gene. Norsk politisk entreprenørskap med større satsing i sør er

for samfunnsmessig transisjon og revisjon av gamle mentale

MAKTFAKTORER PÅ MAKRONIVÅ
-
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X_ijWdZ[dj_bIkZWdWb[d[$;h_aIeb^[_c´dia[hjhWff[eff_ddiWji[d_L[ij#7\h_aW$½ ((

NYE MODELLER OG ALLIANSER
-

blinds spots og gamle kart.
Nye personlige og politiske identiteter og nye verdiorienteringer

vikles vitale Public Private Partnerships mellom de to landene?

-

L[d[pk[bWi>k]e9^Wl[plWhXbWdj
Z[kj[dbWdZia[eXi[hlWj´h[d[
kdZ[h-j^7KIkcc_jiec\Wdj
ij[Z_8Wd`kb_(&&,$()
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KLIENTIFISERING VS. ENTREPRENØRSKAP
Utfordringene vi adresserer i denne oppgaven kaller på entre-

IjhWj[]_YIY[dWh_eiWdZFeii_X_b_joIfWY[IY[dWh_eiC_bb[h(&&-
;d_bbkijhWi`edWl^lehlWdia[b_]Z[jaWdl³h[l[b][[d^_ijeh_[
XbWdjcoh_WZ[hWlckb_][\eh_bbkijh[h[\h[cj_Z$

SCENARIODIMENSJONEN
De to mest usikre og viktige drivkreftene utgjør vanligvis aksene

h#'(

”kreative” som søker mening og opplevelse.
VESTLIG VS. GAMBISK INNFLYTELSE

nende skyskrapere? Eller vil de gå egne og nye veier som overFUGLER I ALLE FIRE FREMTIDER

og partnere på sikt smelte sammen i en ny praksis? Hvordan vil
våre antikorrupsjonstiltak tas imot i en sterkt forankret gave- og

wildcards

”dares and cares” eller en kopi
h#')
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bZhh^\Zd\V`VYZb^h`ZhiVcYVgYZg#ÈB;JÊI:E?JÈZgbdiidZi/Ed
j_c["ediY^[Zkb["edXkZ][j$AjcX]`a&'#%%"&'#(*#CZd"`dadc^Va^hi"
^h`hi^a!cdgYbZccW^YgVgi^aWn\\ZaVcYZid\Wdg^]k^iZÆaj`hjh\]ZiidZgÇ
bZY^ciZgcVh_dcVah`daZ!Z\ZcaZ\Z!Z\Zc`d``#@dbeZiVchZWn\\^c\^
hVbVgWZ^YbZYJI<d\eg^kViZ!^ckZhiZg^c\^[ZaaZh[gZbi^Y#;aZg`dcZg^
Vkk^`aZid\jVjidg^hZgibZY^h^ch`WZ]VcYa^c\[dgWjYi#

B:9>:G
BdYZgcZ>@I"a³hc^c\Zg!]³neZcZigVh_dc^WZ[da`c^c\ZcVkW²gWVgZ
\VY\Zih!b^YYZa`aVhhZcd\d[[Zcia^\hZ`idgÇaV\ieWgZYWcYÇ!
jihigV`iWgj`Vk`dbbjc^`Vh_dchiZ`cdad\^^VgWZ^Yha^kd\jiYVc"
c^c\ÄY^\^iVaa^iZgVXn^<VbW^VZgeidee!nig^c\h[g^]ZiegZ\^bZih
egZb^hhZg#
B6@I
9Zbd`gVi^h`ZkVa\bZY^ciZgcVh_dcVaZdWhZgkVi³gZg#IjgWjaZciZ
[dg]daY^YZad`VaZgZ\^dcZcZ!deedh^h_dcbdiKZhiZc#@k^ccZa^\
egZh^YZci#BnZWng`gVi^d\ZiiZgbVc\ZhbZc^c\Vai[dgbVc\Z
ha^eh#<adWVaZd\kZhia^\Z^chi^ijh_dcZgW^YgVgbZY³`dcdb^h`hi³iiZ
d\bVcedlZgÄ`gZkZg[dgihViiÇ`jgh^BGd\]eeZ]el[hdWdY[Çd\
jihigV`igVeedgiZg^c\^gZijg#

B>A?£
<g³ccZ!iZ`cdad\^h`Z!kZhia^\Z!Z[[Z`i^kZ!hidg"h`VaV"a³hc^c\Zg!Z`hZb" BDGD
eZak^hjicniiZahZVkhdahdbZcZg\^"d\^cciZ`ih`^aYZZ`hedgii^a6[g^`V 7VgcVhZg9^hcZnX]VccZa!ZjgdeZ^h`Z`VcVaZgZga^`ZkVca^\Zhdb
d\:jgdeV#6^g"XdcY^i^dcZY#
VgVW^h`Z!kZhia^\Zjiign``^bdiZW^aYZi!`gdeeh^YZVaZiZgigZci$haVc`!
<jXX^"Wjg`V"bdiZ!edgcdeijg^hi]diZaaZcZh`VcVaZg!jiZcY³ghZa"
B6I
W^a"Yg^kZ"^c>B6M"`^cd#Hb^aZiZghidgibZchi^ki^VgWZ^Yhi^YZc"d\
>cYjhig^ZaaZÓZgWgj`h[VgbZgbZYW²gZ`gV[i^\ZcZg\^egdYj`h_dc!
WaZcYZcYZ]k^ii/"
N6G6\dYiZiVWaZgi!^ccdkVi^kbVg^cbVi$bZY^h^cegdYj`h_dc
jicniiZahZVk]Vkd\Zak!Z`heZg^bZciZgbZYÇcVcd"bViÇd\
<B"bViV`hZeiZgibZc]VgYZY^h`jh_dcZgdb]ZahZ^bea^`Vh_dcZg
d\gZYj`h_dc^W^dY^kZgh^iZi!bVaVg^VkV`h^cZjik^`aZid\egdYjhZgi^
<VbW^Vd\hZiiZghejgi^:jgdeV!ZiiZgVibVaVg^VhegZYiZhZ\Y^i#

h#'*

C:LL6N
8_hZi"X_hZi[l[hom^[h[?i[[
?mWddWX[_dj^[_hjh[[i"ie\h[[7Zh_Wd8[b[m
8_hZi"X_hZi[l[hom^[h[?i[[
?mWddWb_l[b_a[j^[oZe
?mWddWX[_dj^[_hjh[[i"
ie\h[[$

K^aaV\ZLZVkZg
KZkZ[j\a
EadXZjhXjXjaaVijh

C:LL6N/K>AA6<:L:6K:G
B:CC:H@:G
=9>/
;dgkZciZiaZkZVaYZg/
JiYVcc^c\hgViZ/
<9EegeZgh/ 

B6I
>ciZ\gZgiZW^d"egdYj`h_dchZc]ZiZg[dgbVi!kVcc!ZcZg\^d\_dgY"
+,

[dgWZYg^c\#6[g^`VZgkZgYZch³`dad\^h`Z`_³``Zc]V\Z#:`hedgiVk
-,


\g³ccbVid\egdYj`h_dchiZ`cdad\^Zg\VbW^h`\^\Vcic²g^c\#
&'
È7^h^b^aaV]Ék²gh\dY"`_ZYZcVk\djgbZigZhiVjgVciZgbZY[da`Z"
a^\Zeg^hZgZgedeja²gZ!h²ga^\hiZYZcZbZY[ZaaZhWdgYd\^ccaV\i
@gZVi^k^iZih^cYZ`hZiiZg;adg^YVjeYViZYbdYZa'%'%d\ig^eeZaWjcca^c_Z gdiZgZcYZhZgkZg^c\Vk\VbW^h`!ZjgdeZ^h`!Vh^Vi^h`d\Xgdhh"dkZg"
ZggYZcYZhiVcYVgY#BdiidZiZg>7H:<KD"79JD7JKH7BBO;gZbi^Y bVi#
ZgZia^`ZkVca^\[V\eh`daZchdb]^hidg^Z#
Cnh`Ve^c\eVaaZdbgYZgbZYh²ga^\kZ`ieji[dgh`Z`dbW^"
B:9>:G
a³hc^c\Zg^cY^k^YjZaaZa^kd\`daaZ`i^khVb[jcchkZk#<BI=WcX_Wd CZ\gdedciZÉh\g³ccZ&%%"YdaaVg"E8ZgVaaZbVcchZ^Z0deZchdjgXZ!
CWoX[#J_c[!hdb`dggZhedcYZgZgWgVbZYYZ`gZVi^kZhÓZ`h^WaZ
Yh[Wj_l[Yeccedi#A^khaVc\a²g^c\#JI<$>chi#[dgBZY^Zgd\@db"
VgWZ^Yhi^YZgZg`dbW^cZgibZY]VgYiVgWZ^Y!Zc\Vh_ZbZcid\
bjc^`Vh_dc]Vghidgiegdh_Z`igjcYiY^\^iVa^hZg^c\Vk`jaijgVgk!WZkVg"
hdh^VaiVchkVg#7dg\Zga³ccd\[dgh^`g^c\[dgVaaZ#6[g^`Vch`add`bZY ^c\VkdgVa`jaijgd\Z\ZcbVhiZgjiYVcc^c\^c_n[Zc[Z_W#:"W³`Zg
Yheii#el[h#ÔWlekh!\VbW^h``jaijgc²g^c\^hiZg`kZ`hi!ZcigZ"
bZYanY"d\W^aYZÒaZgeldad[!Zc\Zah`!bVcY^c`V![gVch`!_daV!
egZc³gjiYVcc^c\eFjVcijbCZi!hijYZciZg[gV]ZaZKZhi"6[g^`V
cdgh`ZiX#ZiiZgZ\Zi³ch`Z#
hVbi:jgdeVd\JH60JI<ZgZicnh`VeZcYZjik^`a^c\hjc^kZgh^iZid\
^ciZgcVh_dcVabZg`ZkVgZ#BVbVBVchV',CVijgVa:cigZegZcZjg"
B6@I
h]^e"^chi^ijiiZieg^hWZa³ci[dgZiVWaZg^c\ZcVkhidgh`VaVegdYj`h_dc JihigV`ihZakhingZ hZakdg\Vc^hZg^c\bZYWVhZ^hZ`h<gZZc<gdli]
VkV[g^`Vch`cVijgbZY^h^c!^cchVih[dgjik^`a^c\VkeaVciZgbZY
8ZciZgh0`dVa^h_dchgZ\_Zg^c\bZYYZ\g³ccZ^he^hhZc#GZ\_Zg^c\Zc
cVijga^\kV`h^cZ$k^iVb^ci^ahZic^c\d\W^dZi^``#
WZhigVkc^\VbW^ZgZ!idcdgYbZcc!Zc`^cZhZg!ZcVbZg^`VcZgd\
ZcXjWVcZg#
B>A?£
hb6GIa^k^c\d\\g³ccZWVciVWV"WnZgZgigZcYZc0]dkZYkZ`ie
BDGD
hdaZcZg\^^hVbhe^aabZY^ciZ\gZgiZZcZg\^$bViZg^Va"a³hc^c\Zg#
I^YZc`dbbZg!a^kZiZgcd\[gZbi^YZch`VeZhVkdhh#>c[diV^c"
BdW^aZW^d"gV[ÒcZg^Zg#HajbhVcZg^c\VkHZggZ`jcYV\_Zccdb[³gi!
bZcik^`i^\eZYV\d\^h`gZYh`Ve!h`gZYYZghnYYbZY^Zi^aWjY[dg
CZl7Vc_jaZiVWaZgid\higVcY"Zgdh_dchiVchZi#;adbkZgccdgh`egd" YZcZc`ZaiZeZghdcd\k^g`hdb]Zi#<g^di"hVi^gZZgZcncYZi\ZcgZ
YjhZgibdYjaWVhZgi!W²gWVgid\deeWahWVgi!hdÒhi^`ZgiZ`igZbk²g `dbW^cZgZg\VbbZa[dgiZaaZgigVY^h_dcbZY[gnYZ[jaahVi^gZdkZg
kVgha^c\#HVcYhidgbZgZgZija³hiegdWaZb#9ZccnZW^aZcB6B6
Z\Zc]^hidg^Zd\h`^``0Wn\\Zgcnd\hidai\VbW^h`^YZci^iZi#Hb^aZi
I6I6'%'(bdYZaa!heZh^VaYZh^\cZi[dgigVchedgiVkkVgZgd\bVc\Z
ZgZ`iZ!h^iiZga³hid\hb^iiZg/"
bZccZh`Zg!ZggZihbZhihda\iZW^a#

h#'+

CDLL6N
J^h[[b_jjb[X_hZi
;l[hob_jjb[j^_d]]eddWX[Wbbh_]^j
8eXCWhb[o
J^h[[b_jjb[X_hZi
F_jY^XocoZeehij[f
I_d]_dim[[jied]i
E\c[beZ_[ifkh[WdZjhk["
IWo_d"j^_i_icoc[iiW][jeoek#ek#ek0
I_d]_d0ZedjmehhoWXekjWj^_d] "mehhoWXekjW
j^_d] "e^
;l[hob_jjb[j^_d]]eddWX[Wbbh_]^jZedjmehho
I_d]_d0ZedjmehhoWXekjWj^_d]#?medjmehho

7ZVji^[jaHjcW^gY
Hda[j\a
8^ccng^he#ejaX]Zaajh
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BdiidZiZgDefheXb[c_dJ^[=WcX_W0?jÊid_Y[(8d_Y[
Ijg^hbZcZgZchZcigVaaZkZkZ^/ZibVc\[daYVkdeeaZkZahZg^ccZc
`jaijg!]ZahZd\³`d"ijg^hbZWadbhigZg^i^aaZ\\i^aigVY^h_dcZaaHHH
ikd"iWdZWdZi[W#Bel[>ej[bibZY]dcZnbddc"hj^iZgZgX_]
X_p!ideeZiVkZiZ\ZiHZcZ\VbW^V8]VeZa[dggVh`Zk^ZahZgbZa"
adb\VbW^ZgZd\]k^iZidjWVWhZiiZgAVhKZ\Vh"bZidYZc#<VbW^Vh
Çjh`naYÇWaZ[dgaViiXV'%&*0\VbWa^c\Zg^k^cYZc!YZhdb_V`iZge
]k^iZ[dgh³g\ZgZhVbVgWZ^YZgiZii^cZiikZg`d\`g^b^cZaaZZg\dYi
dg\Vc^hZgi#
B>A?£
E_b\eh:[l[befc[dj[gVCdg\Z\^``ijc\i^cc^hVbVgWZ^YbZY
gZ\_Zg^c\Zc^'%&%0YZi`d`iZWdgi^`VaVWVhÉZcd\8VcVYVd\KZc"
ZojZaVid`[³g^c\Zc#I³g`ZeZg^dYZg^`dbW^cVh_dcbZY]nee^\ZgZd\
]VgYZgZgZ\c\_³ghidgZ³YZaZ\\ZahZg#:aZ`ig^h^iZii^a\_Zc\Za^\[dgVaaZ!
bZc(%]Vg^``ZgY#.%]Vgi^a\Vc\egZcikVcciV``Zik²gZ
hi³iiZ[gV?VeVc#HaVh]VcYWjgc[dgihViiZiegdWaZb^gjgVaZhig³`#
HiZg`jgWVc^hZg^c\#H³eeZa]cYiZg^c\d\gZc]daYZgbnZWZYgZZcc
[dg&%gh^YZcbZc\gjccaZ\\ZcYZ\gZedbW²gZ`gV[i^\Za³hc^c\Zg
bVc\aZg#

B6I
JC9E!;6D!8dcXZgcJc^kZghVad\VcYgZ^ciZgcVh_dcVaZeg^kViZd\
d[[Zcia^\Z]_ZaeZdg\Vc^hVh_dcZg]VghiZYa^\ZgZegZhZciVciZghdb
]daYZgldg`h]dehd\h`g^kZgin``ZgVeedgiZg#=dkZYYZaZcVkYZi
cdgh`"^c^i^ZgiZbViÄd\ZcZg\^egdh_Z`iZi;::9WaZÓniiZii^aHZcZ\Va^

'%&(#J^[8h[WZM_dd[h^YZja^`Zhidg[Vb^a^ZcZha^iZgbZYbZiiZ
hiVY^\ÓZgZbjccZgbZchbVikVgZeg^hZcZÓngi^a]^bbZah![j\aZcZ
hnc\Zgd\VeZ`ViiZcZhahhdbWVcVcZcZeijg^hiZcZhWdgY#9Z
[Vii^\hiZWa^g[Vii^\ZgZd\ÓZgZd\b^YYZa`aVhhZchdaZghZ\eh^c
\g³ccZ\gZc#

B:9>:G
GVY^d8Vc"8Vc[jc\ZgZg[dgihViijibZg`Zi^`dbW^cVh_dcbZYji"
higV`ibdW^aWgj`#9ZibZhideeh^`ihkZ``ZcYZZc`Zaiegdh_Z`iZiZg
VigdbVcZcH[WZ_d]j^[9[_b_d]VkYZc`k^ccZa^\Z\VbW^h`Z[dg[Vi"
iZgZc9Vnd;dghiZgWaZji\Vc\hejc`i[dgZche^aaZÒabegdYj`h_dc
bZYYZi\VbW^h`ZegdYjh`_dchhZah`VeZiGVbVa^Z@^ciZ];^ab
K^YZdEgdYjXi^dch^aZYZahZc\dYi]_jaeZiVkcdgh`ZÇ)&$'Ç'-#

B6@I
Ijg^hieZgaZchjWZhig^YiZaZYZgEgZh^YZci?VbbZ]]daYZg`d`ZcbZY
hiVY^\cnZWn\\Zegdh_Z`iZg!`k^ccZkZcca^\Zjihe^aad\]VghZaZg^c\
bZYKZhiZc#=Vc_dWWZg^]ZgY^\bZYK^h^dc'%(%d\EGHE'%'("',
Fel[hjoH[ZkYj_edIjhWj[]oFWf[hi"bZch]Vc[gZbh`ncYZg
[dg]VcYa^c\ZgbZYkZcca^\h^ccZYZaVcYdbhi³iiZegd\gVbbZg#?Vb"
bZ]hdaZghZ\^\aVchZcdkZg]V[jccZiWdiZb^YYZaZibdi=>K$6^Yh#
BDGD
He^aa!jcYZg]daYc^c\!hig^ee^c\!YVch!h]dld\`dchZgiZgWadbhigZg#
@e_dj7Zl[djkh[iBjZ$]VgZiVWaZgibcZYa^\dkZg[³g^c\[gV9ZcCdg"
h`ZDeZgVi^a`^cdZc^B_jjb[DehmWoYZccdgh`ZeZch_dc^hi`dadc^Zc
]daYZgi^a#@jaijgZcZgZaaZghegZ\ZiVk<BI<VbW^VcBVnWZI^bZ!
DEH;FBO^hVbVgWZ^Yhegdh_Z`iZg!XhW_d#ZhW_d!`dggjeh_dcd\hiVY^\
ÓZgZZe^hdYZgVkDe#c_ba#je#ZWo/H`daZjiZcidbi!h_[³gZgjiZc
W^a!WZch^chiVh_dcZgjiZcYg^khid[[!Jc^kZgh^iZijiZcegd[ZhhdgZg!aVcY
jiZc]dkZYhiVYd\hb^ajiZciZccZg#?dYV!I]ZHb^a^c\8dVhia^\cZg
ehZ\hZak#

h#',

CDL6N
J^[hWl[dXh_d]iedZWhad[iiWdZd_]^j
J^[hWl[dXh_d]iedZWhad[iiWdZd_]^jJ^[
9ebedoE\Ib_ff[hc[dXo=[d[i_i
IkZZ[dbo"XbWYaYbekZYec[Zemd\hecj^[iao$
?jÊiWikf[hi_p[ZXbWYaX_hZj^Wjikh[YWd\bo$
J^[hWl[dXh_d]iedZWhad[iiWdZd_]^j
>[\b_[ih_]^jZemd"]_l[ic[ed[^[bbe\W
\h_]^j $
>[jWa[j^[jkX[h_]^jekje\co^WdZi
CWd"?Êl[]ejje\_dZekjm^[h[j^WjXbWYaX_hZ
bWdZi

7aVX`"XgdlcZYC^\]i=Zgdc
CVii]Z\gZ
CnXi^XdgVm
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:iiZgZci^YegZ\ZiVk[cfem[hc[djVk`k^ccZg!H^a^XdcKVaaZn"k^h"
_dcZgd\VgWZ^YbZYB9<h[ja\iZZcYne`g^hZbZYhidgZ`a^bVZc"
Yg^c\Zgd\gZhhjgh`g^\Zg#HVbbZcWgjYY^hVb[jccZibZYedaVg^hZg"
^c\bZaadb`_³cc!igd!eda^i^``d\\ZcZgVh_dcZg#KZhia^\ZV`i³gZg
igZ``ZghZ\ji!d\bjha^bh`ÇgVY^`Va^hZg^c\Ç[³gZgi^aZc]ea³h
h^ijVh_dc[dgbVc\Z#HidgZbVhhZgZgeÓj`id\YZiZg[dgWjYi
[dgaViZaVcYZi#
HXZcVg^d)kZYaV\iZgZcWad\h`gZkZiVkYZc[Zb^c^hi^h`ZV`"
i^k^hiZc6b^cVC_^ZHV^Yn!hVbbZ`kZaYhdb]jc[dgWZgZYZgZc
hidghaV\ZciZViZgV[iZc^J^[yWWdYe<ehjh[ii]kdg+`k^ccZg]VgWVg"
g^`VY^hZgihZ\#6b^cVeaVcaZ\\ZgYZgZiiZg[dg\^[iZh^cZidcdgh`Z
kZcc^ccZg!BVgnd\6ccZ!hZ\hZakd\h^cZigZY³igZ!>hVidj!GdhV"
bdcYd\GZ\^cVbZYYZchbV`"d\aj`i[g^Z\^[iZc&%-%!hdb]jc
i^ahZiiZgh^cedeja²gZIWj_ZWoIekf#
B>A?£
@ViVhigd[VaZ`a^bVZcYg^c\Zg!gZhhjghbVc\Za!hVbbZcWgjYY#7Vc_ja
Zghjc`ZijcYZgkVcc#DkZghk³bbZahZg!i³g`Z!Z`higZbk²g#
B6I
BVid\kVccZgbVc\ZakVgZ#:iiZgZcaVc\eZg^dYZ`VaiÈJ^[O[Whi
e\=h[[dGk[[diÈbZYhbVgid\cVijga^\bViegdYj`h_dc!WaZYZ
\g³ccZ]V\ZcZ[dgWjYiVk7gdYZgh`VeZi[dgY^ÇYZiWaZij`aZibZY
6aaV]Éhh`VeZgkZg`Ç#

B:9>:G
6b^cV[dgh³`ZgejWa^hZgZh^ch^hiZWad\&,#bV^'%'(k^VYZi
igYa³hZ>CI:AedX`Zi"cZid\]eZgYZiZga^k^I=:<AD7:"<G>9ÄZi
]³n]Vhi^\]Zih\adWVaicZiikZg`VkhjeZgXdbejiZgZ#9ZibZhiZZg
³YZaV\i#6aaZbZY^Zg^<VbW^VZgdkZgiViiVkWgdYZgh`VeZi#J>;
:?=?J7B:;L?9;:;IJHK9J?ED9;H;CEDObZYWd`Wad\`cjh^c\Vk
Y^\^iVaijihingZgeÇbdiZcÇ#
B6@I
H]Vg^V"adkZgZg^cc[³gi#7gdYZgh`VeZiZgZcZgYZcYZ#:m"egZh^YZci9g#
NV]nV?VbbZ]Zgeda^i^h`Ón`ic^c\^Cdg\Z!]kdg]Vc\_³gb^gV`aZg
eh^cbVc\d"[Vgb#
9:CH>HI:BDGD 
6khajic^c\VkWad\ÉZc/
ÇBVgnd\6ccZZgZiiVjhid\anY^\ejWa^`jb#HVcc]ZiZcbVaai^Y
db\^hVkZckZ\\Vkhi^aa]ZidbZch`VaWa^]³gi#@VWjjkVgZc\Vc\
ZiVc^b^hi^h`BVcY^c`V"`dc\ZY³bbZhdbgZ\_ZgiZYZÓZhiZaVcY^
KZhi"6[g^`V#9ZiaZ\ZcYVg^h`Z²gZg^`Z@VWjj"Vg^hid`gVi^ZikVgVh"
hdh^ZgibZYbniZcdb7VaVWVHVc#7VaVWV!^`kZaYhe^aiVk>hVidj!
]VYYZZ`higVdgY^c²gZ`gZ[iZghdb]jc[dgb^YaZii^ah^cZ`k^ccZa^\Z
VgkiV`ZgZ#>c\ZcxVVcXd"`k^ccZg\^[iZihZ\#9Z]VYYZ[jaahZ`hjZaa
[g^]Zi#6k`dbbZiWVgb³YgZcZhcVkc#¢gZd\kZgY^\]ZikVgYZgZh
VYZahbZg`Z#9ZgZh]Zaa^\hiZ³ch`ZkVgY³^jc\VaYZgeZchidghaV"
\ZcbiZ#
9Zc[³ghiZX]VbeV\cZ`dg`Zc]VgVk\^iih^chVajii"_df[WY[WdZ
bWk]^j[hm[jWa[j^[De#MWo#hekj[1ekhbWijWYje\h[X[bb_ed"ekh
bWijÓ]^j\eh\h[[Zec$
8b[ii[ZX[coX[Wkj_\kbZWk]^j[hie\j^[Ikd"WdZ\eh]_l[c["
CWhoWdZ7dd["\hecj^[edY[ieiW\[WdZieb_ZWh_YDehmWo"M[ij
;khef[$'-$cW_(&()1J^[yWWdYe<ehjh[ii_dj^[edY[iemedZ[h#
\kbic_b_d]YeWije\J^[=WcX_W"M[ij7\h_YW17c_dWD`_[#IW_ZoÈ#

h#'-

8=>;G>@6CL6N/

J^[ef[diao_iYWbb_d]jeoek9^_dWX_hZ
E^ifh[WZoekhm_d]i
ÅFWjjeIc_j^

<jaa[VhVc
8]^cZhZE]ZVhVci
8]gnhdade]jhe^Xijh

B:CC:H@:G
=9>/
;dgkZciZiaZkZVaYZg/
JiYVcc^c\hgViZ/
<9EegeZgh/ 

+)
,.
,

HVaVYWdla"hVb[jccbZYhidgkVg^Vh_dcVkZic^h`Z\gjeeZg^c\Zgd\
`jaijgZaaZjiign``#8]^cVIdlcZgWa^iiZcVkYZhi³ghiZWnYZaZcZ^
CZl7Vc_ja!ÇA^iiaZ>cY^VÇZgd\hZchidg[dghiVYi^aYZccnZ]dkZY"
hiVYZc#<VbW^VbnaYgZgVkbZccZh`Zgd\]VgWa^iiZcV[g^`Vch`
kZgh_dcVkH^c\VedgZ#JI<!Jc^kZgh^ind[I]Z<VbW^VZgZiV`VYZb^h`
[ngigcbZYkZ`ieiZ`cdad\^h`Z!VYb^c^higVi^kZd\³`dcdb^h`Z[V\#
B>A?£
<VbW^VZgZik^`i^\ZcZg\^aVcY#Da_ZgV[ÒcZg^ZcZkZY`nhiZca^\\Zg
h^YZdbh^YZbZYZcdgbZhda`gV[iVcaZ\\`dbW^cZgibZYjicniiZahZ
Vk]Vkhig³bbZg!i^YZkVccd\k^cY#<VbW^V[dghncZgÓZgZaVcY^£h"
iZcbZYda_Zd\KZhi"6[g^`VbZYhdaWVhZgiZcZg\^#=VkcZVcaZ\\ZcZ
ZgVk^ciZgcVh_dcVahiVcYVgYd\<VbW^V"ZakZcZg^Wgj`WYZhdb
igVchedgigZ[dg\dYhd\³`d"ijg^hiZg#9Zk^iVaZbVc\gdkZ"db"
gYZcZZggZhiVjgZgi^hVbVgWZ^YbZY`dbeZiVchZb^a_³Zg^K^ZicVb#
@^cZh^h`ZW^a[VWg^`VciZg]Vgjik^`aZihb!jiha^ee[g^Zd\g^bZa^\ZW^aZg
hdbgjaaZgji^]³n]Vhi^\]ZidkZgYZiV[g^`Vch`Z`dci^cZciZi#
B6I
=dkZYhiVYZch]VcYaZ\ViZZg`_Zci[dgh^cZheZ`iV`ja²gZ\aVhh[VhVY"
Zgd\g^`]daY^\ZkVgZjikVa\ÇbVYZ^c8]^cVÇcdZhi³ggZZccÇbVYZ
^cIV^lVcÇ#GZhiVjgVciZgd\Wji^``ZgWVhZgZghZ\ebVibZY
b^a_³kZcca^\egdÒad\igVchcVh_dcVahbV`bVc\ZHX]ZojVc"gZhiVj"
gVciZgd\id9gV\dc!i^\ZgVcYeZVXdX`\djgbZi]jhbZY`VcidcZ"
h^h``_³``Zci^a\aZYZWYZ[dgijg^hiZghd\V[g^`Vch`ZbjccZg"d\
[dg`^cZh^h`Z`dci^#

B:9>:G
?VbbZ]hH^a^XdcKVaaZn"baZgcYY#>'%&%ZiVWaZgiZ`^cZhZgcZegd"
\gVbkVgZhZah`VeZi;gZZlVgZhVbbZcbZY>@I"hZah`VeZg^7Vc\V"
adgZ!>cY^V#>a³eZiVk[gjik^`aZiYZegd\gVbkVgZhdbWaZ^ciZ\gZgi
^YZc`^cZh^h`ZÇ[da`ZXdbejiZgZcÇ#=jcYgZiVaahb^aa^dcZgVkÇ[da`Z"
XdbejiZgZÇWaZe³hijidkZg@^cV!>cY^Vd\6[g^`Vd\Zg^YV\`dc"
i^cZciZcZhhiVcYVgY!^a^iZc\gVY`dbeVi^WZabZYB^Xgdhd[i#HVb"
bZcbZYFjVcijbCZid\6[g^XZaaYdb^cZgZgYZ]ZaZKZhi"6[g^`V#
B^Xgdhd[i`dchiViZgZgZcgZZaa`dc`jggZci!bZchIZaZcdgZg\gZghZ\
dkZgbVg\^cVa^hZg^c\d\aj``ZYZY³gZgi^aZcdgbZbVg`ZYZg0hdbYZ
jVchZiikVg[dghZcZi^aedh^h_dcZgZhZ\^#
B6@I
<VbW^VZgWa^iiKZhi"6[g^`VhÒcVch^ZaaZhZcigjb#NZcZgh^YZhi^ai
bZYYVaVh^d\YdaaVg#9ZcgZZaaZ³`dcdb^h`ZbV`iZc^ZcZg\^"d\
iZ`cdad\^WgVch_Zca^\\Zg]dh`^cZh^h`ZZ^ZgZ#9Zc\VbW^h`ZgZ\_Zg^c"
\ZcZg^ccZ[dghiiibZYViegZb^hhZcZ\^hVkB^YiZchg^`Z#9ZiZg
^``ZYZikZghiZ!`^cZhZgcZZgWYZegdYj`i^kZd\egV\bVi^h`Z#<Vb"
W^VhegZh^YZci>hbV^aVHVbWdZ^cc`VaaZh]nee^\i^a@^cVh\ZY^\cZ
VbWVhhVYZ[dgWZhe^hc^c\d\Y^Vad\#AZYZgcZ[dgYZi\VbW^h`Zeda^i^
d\[dghkVgZgd\hd[iZhZehVbbZY³ghid``#I^Ya^\ZgZjiZc"
g^`hb^c^hiZg=dc#9g#DbVgIdjgVnZgVbWVhhVY³g^7Z^_^c\#
BDGD

Hidai]ZiZcdkZgk²gZKZhi"6[g^`VhW^iiZa^aaZhidgZWgdgZgeiV\Z"
a^\#E9ZcCVh_dcVaZHXZcZhe^aaZh[dgi^YZcZcYVchZbjh^`Vahdb
[dgZcZgI]Z6gid[i]Z8]^cZhZ=Vge<jm]Zc\"M^VdN^c\d\YZc
\VbW^h`Z]VgeZc@dgV6bVYdj7VchVc\?dWVgiZ]#BVc\Z\VbW"
^ZgZhb^aZgh`_Zki^WZ\Z^hig^c\dkZgkZ`hid\[gZb\Vc\#
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HVEM ER SCENARIEPROSJEKTER TIL FOR?

-

empower-

VALG AV SCENARIOFOKUS

ment av kvinner gjennom mikrokreditt og vekt på utdanning.
¼C_aheah[Z_jj[h[_dl[bfh´lZe]]eZj\kdZ[hjc[jeZ[iecaWdXh_d][Ód#
Wdi_[bb[j[d[ij[hj_bZ[_\Wjj_]Wij[WlZ[_\Wjj_][$C_aheah[Z_jj\h[c`Wh[djh[#
fh[d´hiaWfe]i[jalWh[da[bj\Wjj_]"if[i_[bjal_dd[h"_\´hWhi[j[j_[_]d[b_l$½
JWb[Wlb[Z[hWl:[dDehia[DeX[baec_j[Eb[:WdXebjC`´i"Eibe"'&$
Z[i[cX[h"(&&,
^jjf0%%deX[bfh_p[$eh]%deX[bUfh_p[i%f[WY[%bWkh[Wj[i%(&&,%fh[i[djWj_ed#if[[Y^#de$^jcb
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KRAV TIL KONSISTENS

7^aYZ/HVjaHdlZ!?ZccnDhajaYhZcd\8g^he^c<gZn?d]chdc^
a^ka^\Y^h`jh_dc#
for fremgangsmåte kan føre til overforenkling og tap av perspektiver
¼:[j[hkckb_]b[i[Ieh_WCeh_W#[hab³h_d][dikj[dh_aifeb_j_ia[
fhei`[ajkj[di[\ehi[][d^´oh[_ij^l_jcWddiec]hhkdZjXbWdj
l[hZ[diidkia[j[fo]c[he]hef[h¼I["`[]]h\ehWd$½
ÅAecc[djWjehIj[d?d][@´h][di[d_Ceh][dXbWZ[j"(($\[Xh$(&&.
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«NYE SAMARBEIDSMODELLER SMAKER AV FUGL»

«Samarbeidsprosjektet SHAPING FUTURES smaker av fugl, sier
statsminister Jens Stoltenberg”, som i dag fortsetter samtalene med
«Gambia får arbeidsplasser og bygger kompetanse, vi lærer og utvikler nye samarbeidsmodeller etter dare, share and care-prinsippet.
(1) «Begge parter tjener på dette, både økonomisk og økologisk.»

h#('

-

sier professor Andreas Steigen, som har vært rektor ved Univer-

ternasjonale fredsstyrker. Wild card

sitetet i Gambia i mer enn tre år (midten) og som nå er engasjert

som en wake-up call

som rådgiver i SHAPING FUTURES.

at de fattige på toppen av ”den omvendte pyramiden” utgjør et

¼CofWh[dji]Wl[c[j^[X_hj^"Xkj=hWc[[d8Wda]Wl[c[Wb_\[$½
ÅCWp[ZW8[]kc

stort marked og at Afrika fortsatt er rikt på naturressurser. Den
gevinst i form av økt livskvalitet for norske aktører som engasjerer

-

VI HAR FØLGENDE SKISSER TIL STRATEGISK RETNING
- på landnivå:
-

se
hverandre, se sammen, jobbe sammen og se med hjertet en
tank BEYOND LEFT AND RIGHT, BEYOND BLACK AND
WHITE

¼DiaWbZk\^´h[c_d^[cc[b_]^[j$:[d[h]Wdia[[da[b$;daWdXWh[i[h_aj_]c[Z^`[hj[j$:[jl[i[djb_][[hkiodb_]\eh´o[j$½
Å:[dB_bb[Fh_di[d"'/+*
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-

- på virksomhetsnivå:

@DC@AJH?DC
-

er i nord-sør-perspektiv
relasjonell kompetanse og reell vilje til å tenke nytt. Hos oss er
kompetanse
Menneskelig kreativitet er den ultimate menneskelige ressurs.
”This game, we play as a
team”
tanse og erfaring

h#()

Er norske aktører raske og smarte nok til å innta lukrative posis-

neste store utviklingsfase.
En forutsetning både for å gjøre det godt og å gjøre godt er
at noe blir gjort – og det er opp til oss. Vi takker for følget og
slutter slik vi begynte: Dette er bare starten…
slutter når innleveringsfristen er utløpt. Men det er da det virke-

-

h#(*
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1. Utkast til internettbasert spøøreundersøkelse: Conﬁrm It
2. Intervju med Jenny Osuldsen, Snøhetta
3. Utkast til strategidager i SINTEF
4. Vedlegg til scenario 4: No Way
5. Vedlegg til scenario 2: New Way
6. Forside årsrapport Yara
7. Economist: CSR
8. Program for Gambisk delegasjon i Norge 2007
9. Utenriksdepartementet: Sjekkliste mot korrupsjon
10. Nyhetsklipp: ”Vil satse mer på Vest-Afrika”
11. Gambias Vision 2020
12. Liste over informanter
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Hvilke av følgende faktorer ville være avgjørende for at din
bedrift skulle vurdere en slik CSR-drevet satsing i et fattig land?
land i Afrika.

1-6

Svarene avgis på en skala fra 1-6.
1-6
Din bedrift oppfordres av Erik Solheim til å bidra til bedre
miljø og mindre fattigdom i et utviklingsland i Afrika. Hva er

Gode lokale partnere. 1-6

din umiddelbare reaksjon på denne oppfordringen?
Negativ 1

2

3

4

5

6 Positiv

Troverdig utsikt til god fortjeneste på mellomlang sikt. 1-6

Har din bedrift vurdert forretningsmessige sider ved en evt.
CSR-drevet satsing i fattige land?

det aktuelle landet. 1-6

Ja/nei
Annet. Beskriv
godt (sosialt, miljømessig)?
Ja/nei

Kunne du tenke deg å bosette deg i et fattig land for å drive

Det er bedre å gi en andel av bedriftens overskudd til et godt

ansvarlig næringsvirksomhet? 1-6

formål i Afrika enn å etablere næringsvirksomhet der
Uenig 1-6 Helt enig

Hva er viktigst (hvis svaret er ja):
1-6 på hver (svar gjerne på alle)

Det er myndighetenes, ikke bedriftenes, ansvar å bekjempe
fattigdom og miljøtrusler
Uenig 1-6 Helt enig
Vi vil gjerne ta imot afrikanske studenter og trainees her hjemme
Uenig 1-6 Helt enig
..og bidra gjennom å betale reise, opplæring og opphold
Ja/nei
Miljøteknologi er en ny lønnsom næringsvei for Norge
Uenig 1-6 Helt enig
Jeg vil gjerne delta på en studie-og partnersøk-reise arrangert av NHO og UD til Afrika
Uenig 1-6 Helt enig

Er det noen med afrikansk bakgrunn eller opprinnelse ansatt
i din bedrift i Norge?
Hvis ja: Under 5, 5-10, 10-20, over 20

Jeg vil gjerne delta på en studie-og partnersøk-reise arrangert av NHO og UD til Afrika dersom reise og opphold er

innsats for en bedre klode
Uenig 1-6 Helt enig

Uenig 1-6 Helt enig
Det er lurt å gjennomføre en foresightstudie for å kartlegge
effekter av evt. CSR-drevet satsing i utviklingsland
Uenig 1-6 Helt enig
eller gis annen offentlig støtte
Ja/nei
Kompetanseoverføring og utdanning er nøkkelen til utvikling
Uenig 1-6 Helt enig
Utviklingslandene må ta ansvar for egen utvikling selv
Uenig 1-6 Helt enig

har ansvaret for fattigdomsbekjempelse og bedre miljø
Uenig 1-6 Helt enig
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Gambia: UTG Campus Designers Meet President
The Daily Observer (Banjul)
7^aYZ/?ZccnDhjaYhZc

12 March 2008, Posted to the web 12 March 2008, Alhagie Jobe

;did/hijYZcicg#%-'''*)

«SNOHETTA, the Norwegian company contracted to design the
new University of The Gambia Faraba Banta Campus master
plan, yesterday presented the periodic update master plan of the
Campus to President Yahya Jammeh, who is also the Chancellor
of the University of The Gambia, at State House.
Mr Ole Gustavsen, managing director of the company and Jenny
B Osuldsen, landscape architecture, were led to State House by
Abdoulie Sallah, secretary of state for Higher Education, Research, Science and Technology and Dr Saidou Jallow, permanent secretary at the department of State for Higher Education,
Research, Science and Technology who chaired the ceremony.

The project was initiated by President Jammeh through the De-

and Management Development Institute.

partment of State for Higher Education, Research, Science and

Abdoulie Sallah, secretary of state for Higher Education, Re-

Technology. The full integration of the institutions namely, The

search, Science and Technology expressed delight at the team

Gambia University, Gambia College, Gambia Technical Train-

for giving yet another periodic update on the master plan of the

ing Institute (GTTI) and Management Development Institute will

campus to President Jammeh. He expressed the hope that by the

result in what will be called the new University of The Gambia at
Faraba Banta Campus.

The general master plan for the new university of The Gambia

During the presentation, the team briefed the Gambian leader

Faraba Campus is expected to be completed and submitted in

on the missions of the Faraba Banta master plan, the area plan

December 2009.

(industrial park, agricultural area, student campus, sports area,

Several secretaries of state attended the presentation»

solar park as well as the water treatment area).
The team also presented the concept of the Faraba Banta campus

3. april kom følgende e-post fra Jenny Osuldsen (utdrag):

patterns from settlements and rivers, the concept of the faculty
building including the rooms and auditorium, the technical infra-

Hei (..)Sent tirsdag kveld ﬁkk jeg mail fra Gambia at de har
bestemt seg for å legge hele campusen i Faraba Banta på is......

the technical infrastructure comprising water and energy among

Denne beskjeden kom fullstendig overraskende på oss og var

others.

virkelig en fryktelig trist nyhet.

Speaking after the presentation, President Jammeh thanked the

De har også unnlatt å sende noe svar på vår forespørsel om vi

team and company for a job well done and assured them of his

kan diskutere evt løsninger, så brevet vi ﬁkk oppfatter vi som helt

continuing support.

deﬁnitivt.

Professor Andrea Steigen, vice chancellor of the University of
The Gambia reiterated the urgent need for the university campus.

Så nå er det landesorg på kontoret og frustrasjon (…)

This he said will greatly help integrate The Gambia University,

Intervjuet med Jenny Osuldsen (JO) fant sted i Snøhettas lokaler

Gambia College, Gambia Technical Training Institute (GTTI)

i Oslo 18. april 2008. Dagen før var det var kommet en e-post

fra kunnkapsminister Crispin Grey Johnson, som besøkte Norge

NÅR DU SER TILBAKE PÅ AFRIKA FOR 10 ÅR SIDEN.

i 2007 om at det var en Task Force som hadde vurdert forslaget

HVA OVER/UNDERVURDERTE DU I 1998?

og funnet det for dyrt. E-posten ble tolket som et signal om at det

Generelt sett ble Afrika presentert som ”katastrofe” område i

kanskje er åpning for fortsatt dialog:

mediene. Det var HIV/Aids og epidemier, nærmest dommedag.
De samme gamle gubbene ved makta. Og stammekriger, som i

HVA ER DIN TITTEL?

Rwanda.

Vi opererer ikke med mange faste titler i Snøhetta. Men for dette
spesiﬁkke prosjektet var jeg prosjektleder. Og så er jeg partner i

JA, HVEM SKULLE TRO AT RWANDA MED SINE HUTU-

Snøhetta.

ER OG TUTSIER SKULLE BLI ET VELORDNET LAND
MED UTVIKLET IKT OG TURISTSATSING SÅ KORT TID

Hvor var du for 10 år siden?

ETTER?

I Snøhetta..

Ja, Afrika utvikler seg. Jeg har selv vært lite i Afrika – bare 3
ganger i Gambia foruten et par ganger i Egypt; som både er ara-

HAR DERE SAMFUNNS-OG MILJØANSVAR I 3.DJE VER-

bisk og afrikansk.

DEN SOM EN DEL AV DERES POLICY?
Vi har alltid hatt ønske om å jobbe i den 3 verden. Vårt bidrag har

HVA OVERRASKET DEG MEST I MØTET MED GAMBIA?

et iboende helhetsperspektiv som omfatter både landskap, interiør At det var ﬂere biler for hver gang jeg kom, fra juni til november
og arkitektur. Og, ja, vi diskuterer verdier hele tiden, men ned-

i fjor – og nå i mars. Velferden øker synlig og raskt. Og det over-

feller det ikke i ”statements”. Vi har drevet mye med kulturbygg,

rasket meg at alle løper rundt med mobiltelefoner. Vi ser master

som i seg selv er en del av samfunnsansvaret. Kunnskapsbygg er

over alt på landsbygda. Og turismen, som virker ok etablert – de

virkelig spennende og deﬁnitivt avgjørende i samfunnsansvar-

har jo 40 års erfaring. Der er det et stort potensial. Jeg mislikte

perspektiv. Men vi har som sagt jobbet mer med kulturbygg enn

sterkt det klisjépregede turistområdet i Senegambia- Og to timer

kunnskapsbygg til nå.

holdt for meg.
Ellers overrasket det meg at hele landet er bygd på prinsippet om

landsbyer. Lite minner om urbane strukturer; britene har slik sett

fremmedartet for gambiske forhold. Vi var overbevist om at

ikke satt noen spor. Det ”liksom-nye” er en blanding av arabisk

tanken om å ”importere et vestlig signalbygg” ikke ville fungere.

og Middelhav-stil i uttrykket.

Det ville bli en variant av imperialisme på nytt.

Veier og steder er bygd opp på basis av gamle afrikanske strukturer: Et tre i midten omgitt av en BANTABA (torg) som er det

HVA SA DE TIL FORSLAGET?

offentlige møtestedet for landsbyens menn – og kvinnene møtes

De var ikke ﬂinke til å gi oss tilbakemelding underveis. Vi var

ofte i tilknytning til hvert hus og det omkringliggende inngjerd-

veldig spente på hva de ville si da vi skulle presentere i mars.

ede område mellom boligene som blir kalt COMPOUNDs. Det er

Kanskje hadde de ønsket seg noe stort og ﬂashy i metall, noe

ﬁnt å se hvor godt de selvgrodde byer fungerer. Jeg har ikke vært

UFO-lignende. Men reaksjonen var at bantabaene er noe av det

oppover langs Gambia elva, men på google-earth ser det ut som

beste vi har – VI TRAFF og de var meget begeistret!

om det er gjennomgående for hele landet med slike selvgrodde

Lokalt eierskap hos brukere og oppdragsgiver er suksesskriteri-

landsbystrukturer.

um nummer 1. Vi tok prosjektet mye lenger enn den opprinnelige

Så vi tok utgangspunkt i de tradisjonelle måtene å tenk landsby-

oppgaven. Vi planlegger for studentboliger og en ny by i tilkny-

struktur på – som en overgang til urbanisme. Vi er sterkt inspirert

tning til campusen. Å pendle i Gambia er ingen egnet løsning og

av Ted Eglash når det gjelder de bygningsmessige strukturene.

campusen vil fungere dårlig hvis den mangler folk som bor der.

Vi har ”den afrikanske fraktalen” som utgangspunkt; selvgrodde

Bensinen er like dyr som her!

byer som forgreiner seg utover i stjerneform. Det ser tilsynela-

Vi foreslo tidlig i prosessen å legge ny campus til kysten, som er

tende tilfeldig ut, men er egentlig en klar og regelstyrt struk-

Gambias store ressurs – slik at det nye universitetet ville bli mer

tur- en VEV med røtter til førreligiøs tid. For oss var det viktig

synlig for folk, inkl. turister og tilreisende. Men Faraba Banta var

å komme opp med noe stedegent (sted-egen byggeskikk, lokale

stedet; der var de urokkelige.

planter og materialer etc.) som ikke bare var en hvilken som helst
campus av internasjonalt format slik President Jammeh ønsket.

SÅ DERE PROSJEKTET I SAMMENHENG MED

200 000 m2 nybygg og 15 000 studenter på en fjerntliggende

ETABLERING AV ALTERNATIV HOVEDSTAD?

savanne er et ekstremt stort prosjekt og kunne ha blit svært

Nei. Brikama har ca 70 000 innbyggere i en sammenvokst lands-

by uten sentrum og bystruktur. Den gamle delen av Faraba Banta

halv time om tidsaspektet – og ble enige om slutten a 2009 som

er 3-400 år gammel, mens den nye ble etablert fra 1960-70-tallet

neste leveranse.

blr vi fortalt. Mer industri er et MUST. Vi foreslår søppelforbrenningsanlegg og 100 000m2 solcellepark. Vi vurderer vann-

DET VAR ET STORT ØYEBLIKK?

situasjonen. Er elva en mulighet? Neppe, det er brakkvann. Men

Dette er stort. 1.4 km x 800 meter planlagt tomt…Og presidenten

er grunnvannet rent? Det er vanskelig å få tilgang til eksisterende

var så positiv! Og TV to dager på rad.

data. Noe data ﬁns ikke, eller de klarer ikke å ﬁnne de frem….og

Jeg hørte Ole ble stoppet og takket på gaten, slik Andreas ofte har

vi måtte gjøre veldig mange antagelser som ikke baserte seg på

opplevd. Og han kranglet med Presidenten – hva er ditt inntrykk

fakta.

av ham?

Mangelen på faglig kompetent arbeidskraft er en stor utfordring

Vi hadde god innpass og var på go’fot med ham hele tiden. Han

for å gå i gang med et så stort byggeri som vi har planlagt. På

er interessert, oppegående, sta og stiller gode spørsmål. Han

vårt spørsmål om tilgang på arbeidskraft lurte de på hva vi mente

er også visjonær. Han var 29 å da han gjorde kupp og er ingen

med å etterspørre gambisk arbeidiskraft og så spurte de: Do you

forgubbet diktator; tvert imot er han en vital diktator som vil

mean skilled workers? No, we don’t have that.

noe! Det er oppgangstider i landet og han gjør noe for ﬂere enn

Å bygge campus og by ville også være et utmerket utgangspunkt

seg selv, faktisk MYE mer enn å bygge vei til seg elv, som han

for en utdanningsprosess. Selvsagt ville det kreve mer tålmo-

også gjør. Men det er mye blaming-kultur og bortforklaringer og

dighet og tid i prosessen, men det ville gi Gambia kompetanse

mange har stor respekt og er redde for å snakke åpent til ham.

innen entreprenørskap, bygg og ledelse som de trenger. Men
gambierne er utålmodige. Og dritt lei av fortiden som koloni etc.

HVA SKJEDDE? HVORFOR STOPPET DET OPP?

De vil GJØRE SELV! NÅ. Det er forståelig, men da kan det også

Vi ﬁkk klar beskjed om at det er ”discontinuation of the campus

gå kjapt og gæli’. Presidenten er svært utålmodig og resultato-

project in Faraba Banta”. Vi leverte første kostnadsoverslag 20.

rientert. Men det kan også føre til overmot. Det er ikke strøm,

des. 2007 med utgangspunk i deres ønske om internasjonale

kloakk, vei etc. og vi MÅ undersøke grunnforhold og tenke så

standarder på alle undervisningsfasiliteter. Deres mål er å være

bærekraftig som mulig. Ole og Presidenten kranglet åpenlyst en

konkurransedyktige med et hvilket som helst annet universitet.

Vi foreslo modulære løsninger, max 3 etasjer slik at heis ikke

utålmodig etter å få realisert sitt akademiske fyrtårn i Vest-Afri-

er nødvendig og naturlig ventilasjon for alle fakultetsbyggene å

ka.

holde kostnader nede. Vi la på en ”Gambia-faktor” på 0.8. Vi ﬁkk
aldri svar, selv om vi spurte både muntlig, skriftlig og via e-mail.

ER DET HÅP OM REFORHANDLINGER, NEDSKALER-

Vår kalkyle er på 6.4 mia kroner totalt. Det er en realistisk sum

ING, ANDRE MULIGHETER?

utifra det nivået vi hadde kommet i prosjektet, men selvsagt

Det håper vi. Dette er et ekstremt spennende og viktig prosjekt.

absurd som totalkpostnad for Gambia. Det var dessuten veldig

Det peker i retning av en ny måte å tenke både praksisbasert

mange usikkerhetasfaktorer som var synliggjort i kostnadsover-

utdanning og bærekraftig utvikling på. Utdanning er nøkkelen til

slaget som vi ville diskutere med dem, men som vi aldri ﬁkk

mer selvstendighet på lang sikt.

muligheten til å gå inn i.
HVILKE TRE SPØRSMÅL OM UTVIKLINGEN I PROSJEKHVA VIL DERE GJØRE? ER IKKE DETTE KONTRAKT-

TET HOLDER DEG VÅKEN OM NATTEN?

BRUDD?

Det er heldigvis ingenting ved dette prosjektet som holder meg

En afrikansk kollega sa ”På vegne av hele Afrika beklager jeg

våken om natta, men viktige spørsmål for prosjektet og Gambia:

at de roter det til. Det er dessverre altfor typisk”. Det er klart at
det er lett å ty til fordommer mot å jobbe med risikofylte Afrikaprosjekter i en slik situasjon. Plutselig er det ikke penger der

1. Hvilken strategi vil Gambia velge for sitt utdanningssystem? Vil de nå sine mål?
2. Gambia har rike naturressurser som land, strand, fugler

det før var ﬁnansiering..” Men inkasso er kanskje ikke en stor

og ﬁsk. De har høykvalitets sol mange timer om dagen

greie i Afrika:-)? Vi er rett og slett usedvanlig overrasket over

– og solen er både energikilde og magnet for turisme.

vendingen i prosjektet.

Skrekken er at utenlandske investorer skal ødelegge

I forlengelsen av vårt besøk i mars i år ble Ministeren for høyere

ressursene – slik vi så det i de rekedammene som ligger

utdanning byttet ut med en den kompetente Grey Johnson, som

brakk i Faraba Banta. Spørsmålet kan da være: Vil de

er en venn av prosjektet.

klare å utnytte sine ressurser klokt til bærekraftige og

Presidenten var veldig begeistret for prosjektet og ambisiøs og

lønnsomme prosjekter?

3. Det har vært mange skandaler i bistandsprosjekter.

HVA VIL DU SI TIL NORSKE MYNDIGHETER?

Penger når ikke alltid frem. Investering i kunnskap har

La oss få anledning til å presentere prosjektet og diskutere reelt

bærekraft så det holder i fattige land. Nå har vi en

samarbeid og løsninger i forhold til gjennomføring. Både Gambia

norsk dobbeltminister som burde se at dette Universitet

og vi trenger dette prosjektet! Vi bør etablere et miljø her hjemme

i Gambia er skreddersydd for hans portefølje. Dette

rundt Universitetet i Gambia – det høres kanskje absurd ut, men

utålmodige, lille ”GJØRE SELV”-landet kan virkelig

det er viktig!

gjøre seg langsiktig nytte av investering i kunnskap fra
en rik, rar onkel som heter Norge der oppe i nord.

KAN DET TENKES AT Å INVITERE PRIVAT SEKTOR
GENERELT OG FINANSNÆRINGEN SPESIELT TIL

HVA VIL DU SI GAMBIA MÅ BLI BEDRE PÅ?

LANGSIKTIGE INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR

• Profesjonell prosjektledelse og ansvarliggjøring

OG KUNNSKAPSPRODUKSJON I GAMBIA ER EN DEL AV

• Bedre kostnadsforståelse, større realisme i planleggingen

LØSNINGEN?

• De må kommunisere mer og klarere underveis. Tørre

Absolutt!

å si nei. Unngå denne NO REPLY-kulturen når vi ikke
er fysisk tilstede.

HVA SKAL TIL FOR Å BYGGE EN BÆREKRAFTIG BRO
MELLOM NORGE OG GAMBIA?

DET BESTE?

At det er noen av våre egne i landet – som Andreas – er en viktig

Det er en fryd å jobbe med dem når vi er der - de vet hva de vil,

og god link. Alle prosjekter i Afrika har et risikoelement. Om

er åpne, ivrige og begeistrede! De er utfordrende, energi-givende,

SINTEF, YARA og ﬂere norske aktører engasjerte seg, ville det

smilende, direkte og tolerante.

være nyttig og kommunisere trygghet for langsiktig samarbeid og
samarbeid med myndighetene og noe risikoavlastning ville være

ER DET VIKTIG AT VI ER DER, FYSISK?

strålende! Det aller tristeste er om all den energien og skaper-

Ja, i ny og ne, men ikke hele tiden. De må selv utvikle og ta

kraften som er nedlagt i prosjektet bare skal bli liggende i en

ansvaret underveis.

skuff. Det er selvsagt ikke bortkastet å gjøre et så spennende og

stort prosjekt; vi har lært masse! Men vi har også fått noen dyre
lærepenger – og tapt noen penger.. kanskje.
ER DET HÅP OM REALISERING?
Vi er vant til lange prosesser. Nå er det kanskje tegn til dialog.
Myndighetene her hjemme burde kjenne sin besøkelsestid!
Og myndighetene i Gambia må komme med klarere svar. Vi
kan redde dette. Det håper vi. Dette prosjektet har kjempemuligheter!!
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The main objective is to develop a generic choice optimization
model for the design and
operation of sustainable, area efﬁcient and climate change tolerant bio production units.
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MÅL MED PROSESSEN:
• Deﬁnere mulige robuste strategier og opsjoner for SINTEF i

KORT HISTORIKK:

Gambia

SINTEF har vært vertskap for to statsråder fra Gambia, Secretary

• Utforske reelle prosjektmuligheter og betingelser for det

of State for Higher Education, Research, Science and Technology

• Organisatorisk læring og kvalitetsheving

Hon. Crispin Grey-Johnson og Secretary of State for Local Gov-

• Prosjektutvikling på tvers av fag og avdelinger

ernment, Lands and Religious Affairs Hon. Ismaila K. Sambou.
ARBEIDSFORM:
Medarbeidere i SINTEF (SINTEF Teknologi og Samfunn og

Rekruttere deltakere ut fra faglig og personlig engasjement, ikke

SINTEF Helse) har besøkt Gambia ved ﬂere anledninger og har

for toppstyrt

bl.a. møtt President Hon.Yahya A. J. J. Jammeh.

Vekt på involvering og bred deltakelse
Noen eksterne innledere (Inno No, NORAD/Nærut, Norfund,

Det er utarbeidet 3 prosjektsøknader hvor SINTEF er involvert

UTG, Snøhetta, Yara)

• Strategies to Improve Uptake of Effective Malaria Interventions

2 halve dager m lunch, 1 halv dag med middag

among Pregnant Women and Children (Short name: The MAIMAI-project)
• We can work it out – user driven innovation in ICT, søknad til
NICE
• FEED – Food & Energy Eco Dynamics - Modelling sustainability

ANSVARLIG:
Teknologi og Samfunn i samarbeid med andre institutter
Koordinering: Global Praxis

FAGLIG INNHOLD:
Presentasjon av og ”besøk” i scenariene
Skolering og egen research rundt muligheter og utfordringer i
Gambia
CSR
Foresight og omverdenanalyse
SINTEFs etikkombud
SWOT og markedsanalyser
Ressurs-søk; partnere, offentlige virkemidler, ﬁnansielle ressurser
Strategi og strategikart
Prosjektskisser, handlingsalternativer, grove budsjettrammer
HVA KAN SINTEF TJENE PÅ DETTE?
• Innovasjon og læring
• Flere oppdrag og markedsandeler i emergente markeder
• Godt omdømme
• Større konkurransekraft
• Øke rekrutteringspotensiale (unge kunnskapsarbeidere ønsker
meningsfylte oppdrag)
• Billigere arbeidskraft fra Afrika
• Muligheter for fruktbare partnerskap med private og offentlige
aktører for SINTEF

HVA PÅVIRKER SINTEF?
• Myndighetenes prioriteringer og bevilgninger

• Mineral exploration and exploitation especially in the country’s
hydrocarbon potential;

• Investeringsvilje fra norske bedrifter i Afrika

• Communication and services in light of the new national poli-

• Tilgang til prosjektmidler

cies geared towards deregulation, divestiture and opening up of

• Holdninger til CSR

this subsector.

• Egne strategiske valg
• Adaptiv eller proaktiv posisjonering

Kilde: http://www.gambia.gm/Investment/investment.html

• BITS
• Anti-korrupsjon
• Internasjonale og nasjonale lover og føringer
• Evt. olje-og gass-funn i Gambia
• Andre FOU-institusjoners satsinger
THE PRIORITY AREAS OF INVESTMENT IN THE GAMBIA
Although foreign and domestic investment is encouraged in virtually all the sectors of the Gambian economy, the Government is
giving the highest priority to, and is especially keen about increased ﬂow of investment into the following areas:
• Agriculture, especially in horticulture, ﬂoriculture, animal hus
bandry, fruit/vegetable processing and canning;
• Fisheries and forestry exploitation;
• Tourism and travel;
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• Light manufacturing and assembling;
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• Energy (electricity)

H8:C6G>D)/CDL6N
The Gambia i 2006 for å delta på GAMCOTRAPs (The Gambia
Committee against Traditional Practices) konferanse viet AFRICAN UNION PROTOCOL ON WOMEN’S RIGHTS IN AFRICA. Mary og Anne har siden vært her store deler av året – ﬁnansiert av norske midler. Bevæpnet med The African Charter on the
Rights of the Child (1999) og et dusin andre dokumenter ivret de
blåøyde og solbrente etter å avskaffe omskjæring, eller som det
het i dokumentene “harmful cultural and traditional practices”.
CnXi^XdgVmc#cnXi^XdgVm Sammen skulle vi drive nettverking, utdanning, lobbying, dialog
7aVX`"8gdlcZYC^\]i=Zgdc?jkZc^aZ og grasrotmobilisering i storskala for å bidra til å oppfylle millenniummålene nr. 3, 4 og 5: Promote gender equality and empower
women, improve maternal health and reduce child mortality.
Jeg har bestemt meg. De norske kvinnene Mary og Anne, som
havnet her sammen med oss i The Ñaanco Fortress av grunner

Dr. Isatou Touray (Coordinator av GAMCOTRAP frem til 2017,

de selv knapt husker, forsøker å mane frem et gløtt av håp for

nå fengslet) jobbet utrettelig for å opplyse om at omskjæring ikke

å utsette det uavvendelige. ”Vent, kjære Ami, sier de. Vent med

har noe med islam å gjøre og at stadig ﬂere omskjæringskvinner

aksjonen til vi har prøvd en gang til å få liv i The Globegrid ”(1)

la fra seg kniven, brakk barberbladene og spyttet på bakken som

Aksjonen er deres begrep. Overgangsritual er hva det er. Ikke

et løfte om at en æra var over.

bare en festlig anledning, men en feiring. En feiring av kvin-

Sensitisation var buzz-word’et - gjennom plakater, teater, video-

nelivets mangfoldige lag av skjønnhet, smerte, blomstring - og

spots, infomercials, workshops, TV/radio-programmer etc. Mary

dristige sprang inn i ukjente riker. Slik det kanskje var et dristig

laget en svært vellykket 45-sekunders multimedial infomercial

life shift for Mary og Anne å komme hit til Kairaba Beach Hotell

for mobil som beskrev den gambiske metoden kalt “vaginal seal-

ing”. “Vaginal sealing involves the removal of the clitoris and

varsel smadrer avlinger, mykner jorden og gjør alt overlevende

the labia minora, followed by sealing the vaginal opening with

vått og forhåpningsfullt – helt til den brennende tørken som ingen

clots of blood or herbal powder leaving only a small opening,

levende skapning tåler igjen får solid overtak.

about the diameter of a matchstick, for urination and menstrua-

Sist saltvannskilden i meg ﬂommet over var i dag tidlig da jeg

tion.” Levende bilder av jenter holdt immobile i 40 dager med

så Rosamond’s stump stikke ut fra dynen - der den myke hånden

beina bundet fra hoften til ankelen og med torner brukt til å sy

hennes skulle ha vært – nei, det er ikke selve stumpen, men det

igjen vaginaen gjorde susen i holdningsarbeidet.

indre bildet som er brent fast i meg – av ungpikehånden som fortsatt beveget seg litt rett etter at den ble kappet av. Macheten var

I dag er det 17. mai 2023. Vi vet alle at vi undervurderte det som

en slik de kapper kokosnøtter med; grov og brun med bøyd bredt

ble kalt ”challenges” på Kairaba-konferansen i 1996 – og som vi

blad. Blodspruten. Skrikene. Glansen i øynene byttet ut med en

i vår begeistring var sikre på ville bli overvunnet : Manifest and

trass som aldri siden forlot henne. Rosamond hadde ikke tatt mer

subtle patriarchal resistance to advance the cause of women og

enn et brød.

Lack of understanding of the notion of gender equality and the

Sharialovene ble innført i Gambia i 2017. Samme året hadde

principles of gender justice.

en gruppe forskere ved Quantum Net Institute of Technology i

17. mai er nasjonaldagen til det lille kalde landet øverst på kloden

samarbeid med Univeristy of The Gambia (UTG) hatt et gjen-

som heter Norge. Infomercial’en til Mary er forresten vist ﬂere

nombrudd på feltet supersmarte computere med en avansert AL

ganger på norske mediekanaler – hun har til og med fått pris for

(Artiﬁcial Life)-software som man forventet bl.a. kunne bekjem-

den der hjemme på IN2IT - festivalen for digitale sammensatte

pe anatomisk og kulturell ”change blindness” gjennom reverse-

tekster. Nå vet ingen i Nor-way at hun sitter her – trapped – i The

engineering av hjernen og bidra til mye bedre menneske-maskin

Ñaanco Fortress her i Gambia. Uten kontakt med omverdenen og

interfaces (AI, AL og sociable and affective technologies var

uten utvei. I 8 måneder har vi vært her. Nå er det bare oss 6 igjen.

egne fag på Instituttet allerede fra 2010), ja – noen snakket til og

Jeg gråter ikke. En sjelden gang overfalles jeg av regnskyll in-

med om at det var mulig å laste opp ny bevissthet med den nye

nenfra som pisker seg vei gjennom tårekanalene med samme

super-software’n. Vi var opptatt av fremskrittet og utviklingen

kraft som de brutale, beinharde regnskurene som også uten for-

og skjønte ikke tegninga. Vi leste ikke signalene. Vi var change

blind– på vår måte.

ning og empowerment, ﬁkk en brå slutt.

Nå har jeg gjort klar 6 porsjoner med “1080” – en ideell gift ut-

Gruvekkende hendelsene under mat- og ressurskrigen i Vest-

viklet av the U.S. Fish & Wildlife Service, basert på den samme

Afrika 2018-20 førte til at religiøs sympati med alle, som var

dødelige giften som ﬁns i den Sør-Afrikanske planten “gifb-

Gambias varemerke, blant mange ble erstattet av en nærmest

laar.” Yo Fato, sertiﬁsert spesialist i klinisk toksikologi utdannet

vanvittig lengsel etter å la seg styre av Allah alene, The Exalted,

i Maryland, Canada, nå ansatt ved Serrekunda Poison Control

som gjennom broderskapets Community of the true and ardent

Center, har smuglet den inn til meg. Jeg sa til henne at vi hadde

devotee of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be on

rotteplage på vårt stadig skrinnere matlager inne i fortet. A hu-

Him) – Hans er lovene, makten, nåden og belønningen. Og hard

man victim, sier hun, without smelling or tasting a thing, could

er straffen for de som ikke tror.

probably be done in by 1/50 oz.(2)

Det er som oftest øynene som forteller mest. Isatou (min

Jeg vet ikke om min trådløse Intel pocket-net noen gang vil

førstefødte) hadde øyne som var røde og rådville den dagen

publisere det jeg nå skriver. Gapet mellom smarttelefoner og lap-

stabler av bøker ble til bål og digital device destruction ceremony

tops er for lengst borte. Mens gapet mellom oss mennesker bare

ble gjennomført på Universitets-campusen. Universitetets am-

akselererer.

bisjon var lenge å bli et akademisk fyrtårn i Vest-Afrika. Denne

Jeg har gjennomgått hva jeg skal si og gjøre mange ganger. Fluk-

dagen ble det bokstavelig talt åstedet for et tårn i fyr. Og det var

tplanen er klar, skal jeg si til mine tre døtre. I morgen tidlig skal

ikke bare den stramme, sure røyken som sved i øynene. Det var

vi reise. En båt venter på oss på et hemmelig sted og skal ta oss

tapet av et helt liv som disse unge, nærmest besatte soldatene

opp elva til et sted hvor menneskene danser, leser bøker og ler.

forårsaket idet de hevnet seg på all kunnskapen og teknologien

Så skal jeg be dem pakke et yndlingsplagg hver, vannﬂasker og

som ikke hadde gitt dem noe av det de hadde lengtet etter i dette

solfaktor 175. Jeg skal servere cassava fufu-boller og vår favor-

livet. Nå var det bare Allah, the Merciful and Beneﬁcent, som

ittsuppe shackpa med ekstra chili for å være på den sikre siden –

kunne redde dem og sikre et bedre liv i det Hinsidige.

selv om ”1080” sies å være smakløs.

Våre gamle hemmelige ruter hit til Fortress er ikke lenger trygge.

Etter at broderskapet tok over raknet en hel verden. Det som en

Vårt soﬁstikerte Spy-net er gått i oppløsning. Vårt hemmelige

gang var selve svaret på Gambias utfordringer, kvinners utdan-

bibliotek og våre pocket-net er veien til den sikre død om vi blir

tatt. For tre dager siden ﬁkk vi nyheten om at den siste turistmin-

for kvinner i grønn bioproduksjon (then they will ..).

isteren – den vevre katolske kvinnen – ble henrettet ved halshug-

Og de kunne selvsagt ikke ha seksuell omgang utenfor ekteskap

ging for å ha tillatt spredning av vestlig propaganda som krenket

(ﬁrst they will be beaten, then killed).

Profeten. Marys bomullsfarmer og bakeri ble rasert allerede for

Menneskehetens vugge er nå dens grav. Alle er blitt gribber – og

ett år siden. Natural Education Advicory Council ble oppløst og

der hvor åtsel er mangelvare hakker de øynene ut på hverandre.

alle styremedlemmer fengslet. The Slavery Route med gambiske

De ﬂittige veve-fuglene faller døde i ﬂokker fra himmelen. I

helsearbeidere ”eksportert” for å pleie syke og eldre i Europa ble

skrivende stund synger – eller rettere skriker – en fugl så stygt

innstilt i 2016.

at man skulle tro at Skaperen hadde hatt et anfall av grettenhet

Ex-president Alhaji Dr. Yahya A.J.J. Jammeh har kommet i

i gjerningsøyeblikket. Hele dette Skaperens verk har alltid hatt

verdensnyhetene på nytt etter at han på sitt stand-up-vis utførte

en dyp undertone av dårlig design. Det er denne som nå har sitt

The Mango Miracle i Nor-way (hvor han har vært politisk ﬂykt-

endelige gjennombrudd og som har slukket smilene i Gambia.

ning siden 2016), hvor han i stedet for de tørre norske mangoene

Det 21. århundet er Afrikas århundre – sa vi. Trodde vi. Det er

med inntørket fruktkjøtt produserer søte og solmodne frukter i

som om tiden da omskjæring ble deﬁnert som tortur og fattigdom

tusentall. Han hadde lært seg dette i den perioden vi kalte ”The

en forbrytelse aldri har eksistert. The Beautiful Sunbird er nå på

Years of Green Queens” her i Gambia, hvor smart og naturlig

The RED LIST.

bio-produksjon av mat og energi ble satt i gang i stor skala – helt

Regina og Rosamond legger siste hånd på verket for vår

til Broderskapet slo fast at dette var å tukle med Allah’s skaper-

avskjedsfest. Vi har pyntet med blomster og lys. I morgen skal

verk og dermed å anse som kjettersk og strengt forbudt. De som

vi ut på vår reise langs No-way. Den fører oss dit hvor fortiden

fortsatte med hidden forbidden green gardens ble hardt straffet.

møter fremtiden i en evig og sødmefylt blanding av foresight og

Og kvinnene kunne ikke lenger snakke uten først å bli tiltalt (then

hindsight. Det er pink champagne for jentene. Gin-tonic til meg.

they will be beaten), ikke vise seg uten burka (then they will be

Marit og Anne har aldri sluttet å elske Julbrew.

beaten) og ikke uten i følge med en mann (then they will ..). De

Jentene har kjoler i de ﬁneste smartmaterialer i silke importert

kunne ikke kjøre i The Boss Lady, el-bilen med henger som Mu-

fra Taiwan. Mine førstefødte har stort styl’a afrohår; Regine har

hammed Jah ﬁkk satt i produksjon i Gambia – spesielt designet

barbert skalle med en kam av ﬂetter på toppen og Isatou har ex-

tentions med holograﬁske perler. Alle har sminket seg med kajal

take the No-Way-route; our last act of rebellion, our last ﬁght for

og skygge – jeg forestiller meg at øynene deres er som vinduer

freedom.

med direkte–visjon rett fra de unge kvinnesjelene og inn i det nye
livet. Alle tre har øvd i ﬂere dager nå. I kveld skal de igjen spille
det stykket de elsket mest den gangen de regjerte scenen hos The

Blessed be my beautiful daughters of the Sun, and forgive me,

Ladies Guild of Grace, en ærverdig forening som ble gjenstartet

Mary and Anne, from the once so safe and solidaric Norway,

i 2014. De tre søstrene hadde vært the talk of New Banjul i tre

West Europe.

semestre – med fulle hus fra inn- og utland.

17. mai 2023;

Men alt dette var lenge siden nå. Kvinner skal ikke ﬁnnes verken

The Ñaanco Fortress in the once so wonderful smiling coast of

i salen eller på scenen (then they will ..). Don’t speek unless

The Gambia, West Africa;

spoken to. HAH!! Her skal det snakkes. Med hele kroppen! Vi

Yours for ever, may the Globegrid be with us and jere jaiffe (3),

skal danse. Spille. Le. Og drikke litt til. Min Satiday soup, den

Amina Njie-Saidy

putrende shackpa’en type”1080” med ekstra chili, er klar.
Mary og Anne er et taust og lydig publikum. Sannheten må alltid

1 BREAKPOINT: Terrorists vs. transhumanists

omgis av en vegg av stillhet om den skal bli hørt.

Av Richard A. Clarke

Kabuu var en gang et animistisk Mandinka-kongedømme som

Former counterterrorism czar Richard Clarke’s BREAKPOINT

regjerte de ﬂeste land i Vest-Afrika. Det legendariske ærerike

novel, set in the year 2012, is based on emerging technologies.

Kabuu-aristokratiet var assosiert med myten om Balaba Sané.

“Globegrid,” a high-speed global network, links supercomputers

Balaba, i kveld spilt av Isatou, hadde ekstraordinære krefter som

worldwide.

hun formidlet til sine kvinnelige arvtakere. Ingen Ñaanco-kvinner

2. Kilde: http://www.mdpoison.com/aboutus/facts.html

giftet seg. De hadde full seksuell frihet. Avkommet bar mødrenes

3. Jere jaiffe- en mulig skriftlig variant av djeredjef, takk på

navn. Ære og verdighet var deres adelsmerke. Deres helligste

wolof.

ønske var å dø i ung alder på en storslagen måte. Den første
champagnekorken har avgitt sin salutt - in peace and laughter we

K:9A:<<I>AH8:C6G>D'!K>AA6<:L:6K:G

versitetet, oljeanlegg og ﬁskeforedlingsindustri. Min kone og jeg
investerte i to bungalower i 2015: En til oss selv og en til barna

I:@HIJIH@G>;I6KKAD<K>9:D"7AD<Ä9>6AD<B:AADB:C

våre som nå besøker oss ﬂere ganger i året. Etter turbulens i opp-

:A9G:CDGH@B6CCÇZa\^hdacZY\Vc\Ç7DH6II><6B7>6D< startsårene klarte man å etablere gjensidig kontaktﬂate mellom
:CJC<<6B7>:GÇWjonlZVkZgW^gYÇHDBB£I:HEu86;w

norske og gambiske myndigheter og næringsliv. Nå jobber jeg
som volontør på UTG og er medeier i et gambisk-norsk ven-

En rad av majestetiske baobabtrær legger et skånsomt slør av

tureselskap som formidler investeringer fra små og mellomstore

skygge over spisebordene i sentrum av UTG, The University of

norske bedrifter inn i bærekraftig utvikling her i Gambia.

The Gambia. Baobabtrærnes skygge skaper et møtepunkt for to

- Hva med din kone?

tilfeldige sjeler med hvert sitt lunsjbrett, Einar Andresen (73) og

- Min kone er nestleder for fadderordningen for norske pen-

Jamilu Omar (21).

sjonister som ﬂytter til smART Village: Alle nye nordmenn får
tilbud om en norsk og en gambisk fadder det første året man er

- Hvorfor ﬂyttet du til Gambia?

bosatt her. De nye borgerne må delta på obligatoriske kurs for å

- Jeg hadde ønske om en meningsfylt hverdag langt borte fra

integreres i Gambia. Sjefen hennes, Sonia Singhateh, har gjort en

norske aldersinstitusjoner og hjemmehjelp. En god gjerning,

fantastisk jobb med å bygge opp både fadderordning og velferd-

et godt glass vin, en god seng og et godt morgentoalett når det

stilbud for nordmenn som kommer hit i jakten på det gode liv.

passer meg selv var mine ønsker for alderdommen. Min kone og

Hun har bidratt til utvekslingsprogrammet av studenter innen

jeg ﬂyttet hit permanent ett år etter at vi ble pensjonister. I 2013

helse- og omsorgsfag. Hva brakte deg hit til universitetet?

startet det store vennskapsprosjektet mellom Norge og Gambia.

- Jeg ﬁkk tilbud om scholarship da jeg var femten år, familien

Norge hadde overskudd av investeringsvillig kapital, bistandsmi-

min så på dette som en gave fra Allah. Helt siden jeg var ni år

dler og fremtidige pensjonister. I tillegg hadde vi kompetanse på

har jeg jobbet i all min fritid for å få penger til skole. Moren min

oljeutvinning og ﬁsking. Gambia hadde unge og serviceinnstilte

strever med å brødfø seg selv om mine fem yngre søsken.

mennesker, hav- og oljeressurser samt store drømmer. Dermed

- Hva er dine drømmer for fremtiden?

begynte utbyggingen av ferie- og pensjonsboliger, det nye uni-

- Min far var musiker og danser, opptrådte for turister mens han

levde. Da jeg var liten jobbet moren min som vever og hushjelp
for en britisk familie ved det engelske konsulatet. Vi hatet dem
og overførte hatet på alle toubabs.
Men nå… i regi av NCAS (National Centre for Arts and Culture)
er jeg i gang med å bygge ut en åpen fysisk og virtuell møteplass
for kunstnere fra hele verden, et sted vi kan utveksle historier og
uttrykk. Vårt X-press galleri for mixed media i samarbeid med
GAMMA (The Gambia Musicians Association) er en turistattraksjon og vi har nettopp startet en ny auksjon på vårt nettsted av
vest-afrikansk kunst – kanskje du vil komme til vår mottakelse
når vi åpner i morgen kveld? Globalt samskapte digitale verker
er en genre vi vil videreutvikle. Nye stilarter, alle medier – forresten, i morgen spiller THE ROOFLESS BAND som står for
universalisme nå som før – de har re-union og vil feire all spheres
og life and livelihoods.
:c[j\a]k^h`ZibZ\^³gZiVijiign``Zi[dgÇ]Z^ÇeZiiVk
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Corporate citizenship for Yara means that
it acknowledges that long-term success
depends on its ability to create value for
shareholders, customers, employees and
society. When the needs of society intersect
with Yara’s business it will take a proactive
approach. Yara recognizes the urgent need to
address these challenging issues and wants
its business to be part of the solution. Yara
believes it can make important contributions.

8g^he^c<G:N"?D=CHDC
HZXgZiVgnd[HiViZ[dg=^\]Zg:YjXVi^dc!GZhZVgX]!
HX^ZcXZVcYIZX]cdad\n
I]Z<VbW^Vc8VW^cZi

Tentative program for Thursday August 23rd,2007
WORKSHOP with SINTEF, Oslo
Innovation Centre, Polytechnic Society; Millennium Group,
Agderforsk
Morning session at SINTEF MiNaLab– see description and map
under
09.00 Welcoming words and presentations of the participants;
09.30 VC Andreas Steigen: Project New Campus
“The University that dares and cares”
10.00 Executive Vice President Aage Thunem,
SINTEF ICT
SINTEF’s R&D capabilities and experiences related to sustainable projects.
10.30 Discussion and coffee/tea
10.40 Project Director Jon Rønning,
SINTEF Building and Infrastructure

K>H>ID;<6B7>6C9:A:<6I>DC
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Project New Campus
Consultancy Services; technical proposal
11.00 Discussion
11.20 Inger Scheel, Research Director SINTEF Health Research
The MAI – MAI Proposal; Strategies to improve uptake of

effective malaria interventions - Project New Campus.

and speakers

A Cooperation Project between SINTEF, UiO and UtG.

Ole Gustavsen Managing Director/Architect MNAL

11.40 MiNaLab Tour and 5 min walk to Oslo Innovation Centre

Jenny Osuldsen Landscape Architect MNLA, both Snøhetta

12.30 Lunch

Professor Sissel Rogne, Director, The Norwegian Biotechnology

Afternoon session Oslo Innovation Centre:

Advisory Board. President, The Polytecnic Society

13.00 Svenning Torp, Director-general at Oslo Innovation Centre:

Nyonga RUGUMAYO AMUNDSEN, Scientist, Health and En-

Success factors in building up a research park (architecture, or-

vironment Specialist Acting President of The Millennium Group,

ganisation, ﬁnances) Discussion

The Polytechnic Society

14.00 Ole Kurt Ugland, senior advisor, Agderforsk:

Cato Wille, Chief Researcher ideas and innovation in Statoil-

Strategies and models for large scale education of public

Hydro.

sector personnel and administration. Lessons learned from

UNESCO, Mari Hareide

projects in Africa. Introduction to internet based Master programme.

Evening programme
19.00 DINNER at Frognerseteren. Host: SINTEF

15.00 Follow ups – facilitator: Rita Westvik.

Invited guests in addition to the participants at the workshop:

16.00 Closing remarks: Executive Vice President Aage Thunem,

Bendik Rugaas, senior adviser, Ministry of Cultural and Church

SINTEF ICT.

Affairs
NORAD

Workshop facilitator: Rita Westvik, Senior advisor, SINTEF

Innovation Norway

Technology and Society

Saul Sowe
The SINTEF Group is the largest independent research organisa-

PARTICIPANTS IN WORKSHOP in additions to the delegation

tion in Scandinavia. Every year, SINTEF supports the develop-

ment of 2000 or so Norwegian and overseas companies via our

results from research environments.

research and development activity

Oslo Innovation Center soon contains more than 140 companies,
which means that approx. 1200 people work in the Park

MiNaLab
(Norwegian Micro and Nano Laboratories) is the research infra-

;dgh`c^c\heVg`Zc6H

structure in Norway hosted by SINTEF, the Norwegian Univer-
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sity of Science and Technology (NTNU) and the University of
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Oslo (UiO).
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Map and how to get to MiNaLab
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http://www.sintef.no/upload/Konsern/Kj%C3%B8reanvisninger/
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Finding%20MiNaLab%20in%20Oslo_eng.pdf
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MISSION
The mission of Oslo Innovation Center is to help commercially
viable research results and project ideas develop into proﬁtable
enterprises.
This is done on a sound commercial basis by being an active
business development partner and by providing an environment
for growth in suitable premises.
IDEA TO MARKET
Oslo Innovation Center aims to be one of the leading centers in
Europe for innovation and industrial development.
Oslo Innovation Center is committed to commercialize ideas and

Zedhi/edhi5[dgh`c^c\heVg`Zc#cd
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– Korrupsjon hindrer åpen og rettferdig konkurranse i næringslivet
Kampen mot korrupsjon er et ledelsesansvar og må drives systematisk og
langsiktig. Det skal mer til enn å sparke eventuelle utro tjenere. Begrunnede
mistanker om korrupsjon meldes til politiet. Strategier bør utvikles
og som et minimum bør følgende tiltak gjennomføres:
• Undersøk grundig korrupsjonsrisikoen i forhold til de aktuelle markeder.
• Gjør alle ansatte kjent med relevante lovbestemmelser som gjelder for
korrupsjon, både hjemme og i de land bedriften opererer.
• Innfør etiske retningslinjer, regelmessige internkontroller og rutiner for
å avdekke uregelmessigheter.
• Vurder å etablere et eget kontaktpunkt, gjerne utenfor bedriften, hvor
ansatte kan henvende seg vedrørende mistanker om korrupsjon.
• Sørg for at dine ansatte, mellommenn og agenter regelmessig følges
opp med tiltak som kan redusere risiko for korrupsjon.
• Ha et særlig blikk på stillinger hvor innehaver kan komme under sterkt
press for å gi eller motta bestikkelser. Jobbrotasjon eller andre tiltak
som reduserer faren for korrupsjon bør vurderes.
• Kontroller referanser for ansatte, agenter og partnere som representerer
foretaket og, så langt mulig, følg løpende med i deres virksomhet.
• Krev at ansatte, mellommenn og agenter inngår avtaler om å overholde
ﬁrmaets regler for å motarbeide korrupsjon.
• Hold en høy etisk standard og unngå uheldige koblinger som kan reise

tvil om habilitet.

6. Stanse spredningen av hiv/aids

• For å komme ut av en vanskelig situasjon: Fokuser på den felles

• Stanse spredningen av hiv/aids og andre sykdommer, og dermed

interesse dere har i å gjennomføre samarbeidet på en åpen og lovlig

snu trenden slik at antallet nye tilfeller heller minsker, enn øker.

måte. Mistanker om korrupsjon kan få svært negative konsekvenser.
• Om nødvendig, søk råd hos faglig ekspertise.

7. Sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling
• Halvere andelen av jordens befolkning som ikke har tilgang til rent
drikkevann, innen 2015.

TUSENÅRSMÅLENE

• Vesentlig forbedre levevilkårene for minst 100 millioner mennesker

1. Utrydde fattigdom og sult

som bor i slumområder innen 2020.

• Halvere andelen som lever på mindre

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

enn 1 dollar per dag innen 2015.

• Blant annet gjennom økt bistand, rettferdige handelsregler og slet-

• Halvere andelen som lider av

ting av gjeld for utviklingslandene.

hungersnød innen 2015.
2. Utdanning for alle

The Millennium Development Goals (MDGs) Summarized:

• Innen 2015 skal alle barn, gutter og jenter,

- Eradicate extreme poverty and hunger

kunne avslutte en grunnskoleutdanning

- Achieve universal primary education

3. Likestilling

- Promote gender equality and empower women

• Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning

- Reduce child mortality

senest år 2005 og på alle nivåer til år 2015.

- Improve maternal health

4. Redusere barnedødeligheten

- Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases

• Redusere barnedødeligheten med to tredjedeler for barn under 5 år

- Ensure environmental sustainability

innen 2015.

- Develop global partnership for development

5. Redusere mødredødeligheten
• Redusere dødeligheten blant mødre i utviklings-landene med tre
fjerdedeler frem til 2015.

K>H>DC'%'%

Although industrial activity is, as yet, at an early stage of development in our economy, it is common knowledge that this type

EXECUTIVE SUMMARY

of activity has a great leverage on income and social status in

It is a legitimate objective for an independent nation to “put heads

the development process. Rapid industrialisation is perceived to

together” in the search for growth, equity and social justice. At

signify an increase in the population of industrial units, a quality

the dawn of the third millennium, nations like the Gambia, having

improvement in output as well as a geographical expansion of the

achieved independence a little more than three decades ago, have

market for industrial output.

weathered the storm of economic and social crises that have been

Looking at the constraints to these objectives, NATT recommends

the order of the day ever since the mid seventies. Looking ahead

the adoption of improved monetary and ﬁscal policies that will

into the coming century, it is with great optimism that the National

enhance the mobilisation of savings and facilitate their transfer to

Think Tank (NATT) in consultation with the entire Gambian popu-

this sector, the targeting of industries whose technologies are easily

lation, worked diligently towards breaking down into discrete but

assimilated by the present workforce, the designing of policies and

technically feasible objectives, the pronouncements-cum-mission

building of institutions that will reduce the mortality rate of the

objectives of Vision 2020”. (…)

start-ups and spin-offs for all direct investments and a spatial distribution of industry in order to curb the rural-urban drift.

UTDRAG (våre uth.):

Strategies for the main productive sectors, namely agriculture

Development is all about people, how they live their daily lives,

and Industry, have been well articulated with strategies for the

how they attain self-realisation and how they improve on their

service industries. The ﬁnancial sector, the tourism industry the

living standards. (..)

trade and transport sectors as well as the energy and telecommu-

Agriculture, which is presently the dominant activity in the Gam-

nications sectors, has been examined in light of the ultimate ob-

bian economy, will need continuous appraisal of the existing farm-

jective of Vision 2020, namely the transformation of the Gambia

ing systems and technologies. Effective research and development

into a middle-income country by the end of the ﬁrst quarter of the

within the framework of a National Agricultural Policy will en-

next century.

hance productivity and improve on the quality of farm output. (..).

The social sectors have been given the prominence they deserve

THE PRIVATE SECTOR (utdrag)

Health, Education and other Social services form essential pillars

A strengthened and efﬁcient public sector shall offer institutional

of Human Capital development under Vision 2020 . Without a

and infrastructural support to private ventures by ensuring a

coherent and consistent Human Resource Development strategy,

stable and conducive macro-economic environment. Economic

“ a decent standard of living for one and all” as embodied in the

incentives and public resources shall be allocated in such a man-

Mission Statement, would not be attained. (..)

ner as to buttress market efﬁciency, by putting in place a fair and
transparent tax system and a legal environment that provides pro-

UTDRAG: PART 3: STRATEGIC ISSUES

tection for investors and consumers. Although already a signatory

• Attitudes

to the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), (..) An

• Macroeconomic Policies

improved Public Investment Programme shall ensure the expan-

• Agriculture and Natural Resources

sion and modernisation of infrastructural facilities at the Port

• Industry and Infrastructure

and Airport, a complete network of main highways and feeder

• Services

roads, electricity generating capacity beyond effective demand

• Human Resource Development

and modern communications and telecommunications services

• Population

to ease operational costs on business. The ﬁnancial environment

• Housing

shall be enhanced through deregulation in order to facilitate

• Good Governance

ﬁnancial deepening for greater accessibility of credit and capital

• Foreign Policy

to business. In this endeavour, a more complete array of ﬁnancial

• The Private Sector

institutions shall be induced through the introduction of more

• Land Tenure System

competition in banking and ﬁnancial services.

•Environment and Emergency Preparedness Plan
• Women, Children and Youths
• Public Sector Institutions
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Nyonga Rugumayo Amundsen
Arne Cartridge
Anbjørg Juliussen
Else Bakke
Marit Linnebo Olderheim
Tori Netterhorst Tveit NHO
Erik Lundeby
Per Grimstad
Mohamed Turay
Hon. Crispin Grey-Johnson
Marabout fra Mali
Hon.Ismaila K. Sambou
Muhammed Jah
Adama Bah
Jenung Manneh,
Naill O’Çonnor
Jenny Osuldsen
Anne Kristine Sydnes
Gunstein Instefjord
Saul Sowe
Trine Lise Sundsnes
Trine Bråthen
Andreas Steigen
Bjørn Eriksen

Konsulent, bioteknolog, mor, forsker og concerned citizen of the world
YARA, Vice President Information Global
Ebotowns venner, ildsjel og gründer. Prosjektleder for skoleutvikling
Ebotowns venner, Arendal
Sivilingeniør NTNU, change agent i Kiang Nema; en landsby i Gambia
Leder Nord-sør-sekretariatet
NHO, CSR-ansvarlig
tidligere UD, ambassadør i Sør-Afrika, nå engasjert i skogplanting i Nicaragua
School coordinator ABC Nursery School/Lower Basic School, Ebo town
Secretary of State for Higher Education, Research, Science and Technology
Blind drømmetyder og fortuneteller
Secretary of State for Local Government, Lands and Religious Affairs
CEO Quantum net and Head of Quantum Net Institute of Technology. Kåret til “Man of the Year”
Gambia is Good-farmen, vinner av The international Responsible Tourism Award
UTG, Department of Africulture
CEO Concern Universal i Gambia
Landskapsarkitekt, Snøhetta Prosjektleder UTG New Campus
Kirkens nødhjelp, utenlandssjef
Kirkens nødhjelp, sjef for utviklingspolitisk avdeling
To-kulturell grûnder
LO-sekretær. Ansvar for bærekraftig utvikling og ILO
To-kulturell kreativ klasse, gift med en gambier
Professor og Vice Chanceller (rektor) ved UTG (Univerity of The Gambia)
NORAD/Nærut, leder
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Noter til sammendrag:
1.http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64312881&piPK=64302848&theSitePK=40941&Projectid=P057394 )
Noter til innledning:
1. Klassekampen 26. april 2008
2. Aftenposten 14. april 2008
3. BRIC er en forkortelse for Brazil, Russia, India og China.
Noter til 1.2
1. Kilde: Norges Forskningsråd, basert på søknadsmaterialet fra utlysningene i det nye programmet VRI (Virkemidler for regional
FoU og innovasjon)
Kilde: Foresightfeltets betydning for norsk innovasjon og innovasjonspolitikk, innspill til NHD’s arbeid med Stortingsmelding om
innovasjon fra Norges Forskningsråd
2. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har varslet et fremtidsrettet perspektiv i næringspolitikken. I den første stortingsmeldingen om innovasjonspolitikk er hensikten å fremme nyskaping og innovasjon for å sikre fremtidens næringsliv og arbeidsplasser. Kilde: Pressemelding Nr.: 83/06 NHD
3. “Foresight is a systematic, participatory, future intelligence gathering and medium-to-long term vision building process aimed at
present-day decisions and mobilizing joint actions”. FOREN - a guide to regional foresight (EU:2001))
4. “To see the world with new eyes, we must understand why and who we are and the resources we have available.”

Noter til 1.3
1. http://www.kunne.no/upload/Nye%20publikasjoner_aug06/Foredrag,%20presentasjoner/Kunnskapsdept_061116_KUNNE_Gjersvik_distr.pdf )
2. SINTEF: Action research (AR) belongs to a broad tradition or practice in social science, including approaches like action research, action science, participative action research, co-generative learning and human inquiry. http://www.sintef.no/content/
page1____5309.aspx
3. Fra teaser for evening keynote på årets WorldFuture 2008: Seeing the Future Through New Eyes July 26-28, 2008, Hilton Washington; Five Great Ideas and Five Great Challenges the World Needs to Address: How can we see the future through the eyes of our
prehistoric ancestors? Mer på http://www.wfs.org/2008futuresmethods.htm
5. Slave-øya James Island ligger i Gambia, på UNESCOs World heritage-liste
6. Artikkelen The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world KURTZ AND SNOWDEN IBM
SYSTEMS JOURNAL, VOL 42, NO 3, 2003
Noter kapittel 2:
2.1 CSR:
1. http://www.mallenbaker.net/csr/CSRﬁles/page.php?Story_ID=857
2. Fet, Annik Magerholm, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 26. November 2002: Bedriftenes samfunnsansvar, miljømessige og etiske utfordringer
3. http://www.globalreporting.org/Home
4. http://www.fafo.no/pub/rapp/10029/10029.pdf
5. The Economist
6. NHOs arbeid med og syn på bedriftenes samfunnsansvar (CSR) Publisert:31.05.07

7. STATUSNOTAT OM BEDRIFTERS SAMFUNNSANSVAR: LO Januar 2008
8. http://www.innovasjonnorge.no/Om-oss/csr <http://www.innovasjonnorge.no/Om-oss/csr
9. Bistand til land ”uten konﬂikter”, tale av miljø- og utviklingsminister Solheim NORAD 25. mars 2008
10. Nærings- og handelsdept. planlegger meldingen ferdig i 2008.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Regjeringen-styrker-satsingen-pa-innovas.
html?id=454711
11. www.rorg.no/nyhetsarkiv/2005/index.html
12. http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/ud-samfunnsansvar/aktuelt.html?id=491635
13. Nærings- og handelsdept. planlegger meldingen ferdig i 2008. http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Regjeringen-styrker-satsingen-pa-innovas.html?id=454711
2.2
1) Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. SINTEFs
samfunnsoppgave og forretningsidé er å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet. Visjonen er Teknologi for et bedre samfunn. Med den vekten som legges på kunnskaps- og kompetansebygging, økt internasjonalisering
og styrket engasjement i Afrika, er det vår påstand at SINTEF er en særdeles relevant aktør i denne sammenhengen - sammen med
myndigheter og private aktører.
2) Big picture analysis adds value to local systems. Context is more important than content. Perspective is more important than IQ.
Big picture analysis leads to whole system strategic insight. Data visualization is one tool for big picture recognition and discernment,
but not all data visualization tools lead to big pictures. Kilde: Fra programmet WorldFuture 2008: Seeing the Future Through New
Eyes July 26-28, 2008)
3) Kildehttp://info.emeraldinsight.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=256

3.2
1. Kilde: Bistand til land “uten” konﬂikter. Debatt i Norad 25. mars 2008.
2. FNs Food and Agriculture Organization, FAO, Roma 2006
3. Kilde: Jacques Diouf, leder FAO
4. Kilde World Development Report 2008: Agriculture for Development
5. Kilde: World Development Report 2008: Agriculture for Development og http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2008/0,,menuPK:2795178~pagePK:64167702~piPK:64167676~theSiteP
K:2795143,00.html
Sommerfelt, Tone 1999: Shares & Sharing: Dynamics of Exchange, Identity, Rank and Power in a Gambian Town
6. Kilde: Norges Bondelag; http://www.bondelaget.no/tema/dbaﬁle24602.html)
7. Kilde: http://www.bt.no/innenriks/article551320.ece )
8. http://www.yara.com/en/sustaining_growth/societal_responsibility/green_rev_africa/yara_prize/2008_prize.html.
9. Kilde: Verdensmagasinet, http://www.xmag.no/id/983 )
10. Kilde: UTG THE PROPOSED DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY RESEARCH AND TRAINING FARM; Jennung Manneh, april 2997 og curiculum for batchelor-studiet i landbruk
9. Kilde: Norges Bondelag; http://www.bondelaget.no/tema/dbaﬁle24602.html)
10. Kilde: http://www.bt.no/innenriks/article551320.ece )
11. Kilde: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0750e/a0750e02.pdf
12. Kilde: IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of
Working
Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani,

J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 7-22.
13. Kilde: FAO report des. 2007
14. (Kilde FIRST NATIONAL COMMUNICATION OF THE REPUBLIC OF THE GAMBIA TO THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
Department of State for Fisheries, Natural Resources and the Environment
Department of Water Resources, National Climate Committee. Banjul, 2003)
15. The mission of GRID-Arendal is to provide environmental information, communications and capacity building services for information management and assessment. Established to strengthen the United Nations through its Environment Programme (UNEP),
our focus is to make credible, science-based knowledge understandable to the public and to decision-making for sustainable development. http://www.grida.no/About.aspx
16. Kilde: http://allafrica.com/stories/200803270778.html )
17. Kilde http://africa.rights.apc.org/?apc=he_1&w=s&c=21826
18. Kilde: http://www.statehouse.gm/chinese-delg_060307.htm
19. Kilde Draft Report
THE NORWEGIAN POLYTECHNIC SOCIETY’S VISIT TO THE GAMBIA
12 April 2006 to 19 April 2006
20. (kilde www.ansvarligturisme.org).
21. Kilde: http://ving.no/mytimages/SiteId3/Newsletter/newsletter_080221.html
22. KILDE: http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/Aktuelt/Nyheiter/2007/vestafrika.html?id=4737
23. Kilde: http://www.statehouse.gm/images/summit/v2.jpg
24. Kilde: http://www.freedomnewspaper.com/Portals/0/jammeh%20and%20jawara(2).jpg
25. Gambia er kjent for rik avifauna. Kilde: Wikipedia.

26. “A preoccupation with what is likely to happen tends to obscure outcomes that may be unlikely but still possible and potentially
more desirable. At best, seeking the reassurance of greater predictive certainty tends to overlook what is viewed as less likely. At
worst it lulls us into a false sense of having exhausted the available options, thereby narrowing the set of choices considered actionable. This, in turn, can impair strategic decision making because it leads to an underinvestment in imagining less predictable outcomes and the avenues for reaching them.” Riel Miller
27. MAMA MANSA KANJANKEY JAHMMEH regjerte i 1496-1509. Kalt The rain King. Fruktbarhet, handel med mat (kassava,
mais, bananer, papaya), huder, elfenben, slaver – særlig med portugiserne. Politisk stabilitet og konsolidering. Bygging av havgående
ﬂåte + vannbasert forsvar. Mingling, toleranse.
Et av kongedømmene i Gambia, Niumi, hadde 122 år med kvinnelige herskere – i alt 12. Under Mama Mansa’ene ble det utviklet en
melting pot med lokale Bainonka, Serere, immigrante-Mandinkaer, portugisiske jøder, ”mullatoes and Signaras” – bl.a. Dette var iﬂg.
Prof. Donald Wright starten på Niumis ”integrasjon i verdenssystemet.” Kilde: Gambian Women, An Introdugtory history, Hassoum
Ceesay 2007)
28. Ramalie Kinteh var kunstnernavnet til Gambias ledende dramatiker Augusta Mahoney (Mrs. Jawara) på 1900-tallet en gang.

A>II:G6IJGA>HI:
AC/UNU: “Millennium Projects, Integration or Whole Futures”

Fotaki, Marianna 2008: Special Issue on “Movements of Transi-

Amotz and Avishag Zahavi, 1997.The handicap principle: A

tion 20 years on: Identities, Ideologies, Imaginary Institutions”.

missing piece of Darwin’s puzzle

Special issue call for papers from Journal of Organizational

Axelrod, 1990: The evolution of co-operation

Change Management. to be edited by Marianna Fotaki, Steffen

Bell,Wendell : “Foundations of Futures Studies: Human Science

Böhm and John Hassard

for a New Era”, Vol. 1: History, Purposes, and Knowledge

Friedman, Thomas 2005: The World Is Flat

Bood, Robert, and Theo Postma, 1997: “Strategic learning with

Fuller, Lorraine og Argyle 2007: “A complexity perspective on

scenarios”, European Management Journal, 15(6):633-645.

processes that produce emergent practice Sustaining entrepre-

Brundtlandskommisjonen, 1987: Our Common Future

neurial business”

Buck-Morss, 2002: Dreamworld and Catastrophe: The Passing of

Fuller, Argyle, Moran, 2004: “Towards an ‘Integral’ View of

Mass Utopia in East and West

Entrepreneurship”

Cuhls, Kerstin: Journal of Forecasting Volume 22, Issue 2-3 ,

Grey Johnson, Nana, 1997: I of Ebony

Pages 93 – 111: “From forecasting to foresight processes”

Hompland, Andreas 1987: Scenarier 2000: Tre framtidsbilder av

Ceesay, Hassoum. 2007: “An Introductory History”

Norge

European Commission: “A collection of good practice cases

IPCC, 2007: Fourth Assessment Report, “Climate Change”

among small and medium-sized enterprises across Europe”

K. van der Heijden, 2005: The Art of the Strategic Conversation

Fafos Rådsprogram 2006–2008: ”Hva betyr Corporate Social

Kurtz og Snowden, 2003: “The new dynamics of strategy: Sense-

Responsibility i praksis?”

making in a complex and complicated world” IBM SYSTEMS

Fahey, Liam and Robert M. Randall, eds., 1998: Learning from

JOURNAL, VOL 42, NO 3, 2003

the future.

McKelvey, Bill 2003: “Toward a complexity science of entrepre-

Fet, Annik Magerholm, 2002 ”Bedriftenes samfunnsansvar,

neurship”

miljømessige og etiske utfordringer”

Henry Mintzberg, 1994: The rise and fall of strategic planning

Øverland, Erik, red. 2000. Norge 2030: Fem scenarier om offent-

ture: Strategic Foresight in the Knowledge Economy (med bidrag

lig sektors framtid

fra bl.a. Robert Chia og Spyros Makridakis)

Peter M. Senge, oppdatert utgave 2006: Fifth Discipline: The Art

W.D Hamilton, 1964: The genetical evolution of Social Behav-

and Practice of the Learning Organization

iour; Triver’s concept of mutual or reciprocal altruism

Putnam, Robert 1995: Bowling Alone

Wack, Pierre, 1985: “Scenarios: Uncharted waters ahead”. Har-

Sachs, Jeffrey, 2005: The End of Poverty

vard Business Review, 63(5): 72-89.

ScenarioThinking.org: http://scenariothinking.org/wiki/index.

Wack, Pierre. 1985. “Scenarios: Shooting the rapids”. Harvard

php/Main_Page

Business Review , 63(6): 139-150

Schoemaker, Paul J. H. 1993 Schoemaker, “Multiple Scenario

Wilson, E.O; 1975: Sociobiology

Development: It’s Conceptual and Behavioral Foundation,” Stra-

World Development Report 2008

tegic Management Journal, Vol. 14 1993, pp. 193-213.

Wright, Alex 2004:”Social constructionist’s deconstruction of

Schwartz, Peter 1991: The Art of the Long View

Royal Dutch Shell’s scenario planning process”

Schwartz, Peter. 1996. The Art of the Long View.

UTG THE PROPOSED DEVELOPMENT OF THE UNIVER-

SOFA, “State of Food and Agriculture”

SITY RESEARCH AND TRAINING FARM; Jennung Manneh,

Stacey, Ralph 2003: Strategic Management and Organisational

april 2997

Dynamics

IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change

Stiglitz, Joseph E, 2005: Globalisering som virker

2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of

Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalisering: En stor desillusjon.

Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Inter-

Van der Heijden, Kees. 1996. Scenarios: The Art of Strategic

governmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Can-

Conversation

ziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds.

“The Gambia Incorporated. Vision 2020”
Tsoukas, Haridimos og Shepherd, Jill 2004: Managing the Fu-

COMMUNICATION OF THE REPUBLIC OF THE GAMBIA

TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION

NHO, Næringslivets hovedorganisasjon: http://nho.no/

ON CLIMATE CHANGE

LO, Landsorganisasjonen i Norge: http://www.lo.no

National Climate Committee, Banjul, 2003

Fafo: http://fafo.no/
SINTEF: www.sintef.no

Norske medier

Sommerfelt, Tone: 1999: “Shares & Sharing: Dynamics of Ex-

De gambiske avisene Today, Daily Observer, The Point, Foryoaa

change, Identity, Rank and Power in a Gambian Town”

(Freedom)

Kunnskapsnettverket Kunne: http://kunne.no/

Nettsteder:

Yara: www.yara.no

Gambias regjerings nettside: www.statehouse.gm

Verdensbanken: www.worldbank.org

University of The Gambia, UTG: www.unigambia.gm

The Food and Agriculture Organization of the United Nations:

Nettversjon av den gambiske avisen Daily Observer: observer.gm

http://www.fao.org

Bistandsaktuelt: www.bistandsaktuelt.com

United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/

Miljøstiftelsen Bellona: http://bellona.no/

CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-

Gambisk nettavis: http://wow.gm/

world-factbook/index.html

Utenriksdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/

Human Development Report 2007/2008: http://hdr.undp.org/en/

ud.html?id=833
Nærings- og handelsdepartementet: http://www.regjeringen.no/
nb/dep/nhd.html?id=709
Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no
Forskningsrådet: www.forskningsraadet.no
Handelshøyskolen BI: www.bi.no
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