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OPPSUMMERING 
AV FUNN

•	Norges økte rolle som økonomisk stor- 
 makt skaper flere næringslivsbånd til   
    land der Norge er engasjert i freds- 
    prosesser. 

•	Det er lite åpenhet om både freds- 
 diplomati og næringsliv, fordi begge er  
 avhengig av å kunne forhandle avtaler i 
    det stille. Lite åpenhet gjør det samtidig    
    vanskelig å undersøke koblinger mellom    
    dem, også i ettertid.

    Anbefaling: Inkluder møter mellom 
    næringsliv, politikere og diplomater i  
    for eksempel samstemthetsrapportering.  
    Sensitiv informasjon kan skjermes ved  
    å offentliggjøre på årlig basis.

•	 Fredsdiplomati og bistand gir ofte   
 Norge et svært godt omdømme. 
    Enkelte næringslivsaktører bruker    
    det gode norske omdømmet for å få 
    kontrakter. 

    Anbefaling: Ambassader i svake stater må
    balansere næringsfremme med kritisk   
    informasjon til lokale myndigheter. 

•	Norsk sivilsamfunn gjør en omfattende  
 jobb i å avdekke uetisk oppførsel hos  
 norske selskaper og organisasjoner i  
 utlandet. 

    Anbefaling: Styrk vaktbikkjefunksjonen    
    hos sivilsamfunn og presse i land Norge   
    samarbeider med. 
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FORORD 

Chrone:  Jeg er her på grunn av Afrika

I TV-serien Borgen foregår det et hemmelig 
møte, mellom industrigiganten Joachim 
Chrone og statsminister Birgitte Nyborg. 
Danmark deltar i kriger i den muslimske 
verden, som går ut over Danmarks om-
dømme og dermed eksport. Chrone anslår 
at det koster Danmark  halvannen milliard i 
året. Nå ser Chrone muligheten for å endre 
situasjonen. EU søker en megler til konflik-
ten i Kharon, der det kristne sør kjemper for 
uavhengighet fra det muslimske nord. Men 
ingen er villige til å ta den politiske risikoen. 

Nyborg:   Hva er deres konkrete engasjement  
 i Kharon, i kroner og ører?
Chrone:   En mulig byggekontakt, verd fem  
 millioner kroner. Oljeraffinerier.
Nyborg:   Jeg kan ikke la vår politikk bli   
 diktert av private økonomiske   
 interesser i Danmarks største   
 virksomhet.
Chrone:   Men det skal De heller ikke, De  
 gjør det vel fordi De bekymrer   
 Dem for Afrika.
Nyborg:   Sånn vil det ikke se ut, dessverre.  
 Derfor kan jeg ikke gjøre det. 

Statsministeren kommer i en presset  
situasjon, og går inn i konflikten i håp om 
å vinne en seier også på hjemmebane. Er 
det slik beslutninger om å engasjere seg  
som fredsmekler fattes? Legges grunnlaget 
i hemmelige møter mellom næringslivet  
og politikerne?

Denne rapporten spør: Går næringslivet og 
det norske fredsengasjementet hånd i hånd?
Norge er i ferd med å bli en viktig inter-

nasjonal aktør. I stadig flere land vil det være 
ulike norske engasjement, både næringsliv, 
bistandsorganisasjoner og diplomatiske  
relasjoner. Det kan føre til uheldige sammen-
blandinger, enten det er norske bedrifter som 
bruker utenrikstjenesten for å få fordeler, eller 
det er lokale aktører som lar den ene partens 
gode omdømme påvirke beslutninger om en 
annen part. Hvis kortene blandes er veien kort
til korrupsjon og uregelmessigheter.

Det er liten fare for at kortene blandes når 
Statoil driver oljeutvinning i Angola, Norad 
utvikler gassektoren i Bolivia og gir bistand 
til Haiti, og Utenriksdepartementet stimul-
erer til fredssamtaler på Sri Lanka. Men 
hvordan går det når alle sammen møtes, for 
eksempel i Myanmar? Eller på Filippinene,
der 30 til 40 norske selskaper er involvert i 
ulike deler av skipsfarten, SN Power inves-
terer i vannkraft, Norad støtter sivilsam-
funnet, og UD leder fredssamtaler mellom 
myndighetene og kommunistgeriljaen? Vi 
kan ikke vite hva statsministeren og Statoil-
direktøren diskuterer, men vi undre oss over 
at utenriksministeren åpnet kontoret til den 
første store norske bedriften i Myanmar. 

Hvis situasjonen er slik som i Borgen, er det 
ikke lett finne svaret. Møtene er hemmelige,
og Chrone Industrier sin virksomhet i Kharon
blir utført av en konsulent med eget foretak, 
slik at det ikke skal kunne knyttes direkte til 
Chrone. 

Materialet i denne rapporten er basert på 
offentlige dokumenter, postjournaler,
børsnyheter og intervjuer.



9

Telenor har 180 millioner abonnenter  
utenfor Norge, Statoil har investeringer  
for 50 milliarder i Angola, og Oljefondet er  
verdens største fond i sitt slag. Norsk handel 
med verden øker, og norske investeringer  
ute i verden øker enda mye mer. Det har  
stor betydning for organiseringen av norsk 
næringsliv, men det betyr også mye for  
norsk utenrikspolitikk.

– Næringsfremme blir stadig viktigere i 
utenrikspolitikken, forsikret utenriks-
minister Espen Barth Eide en gruppe 
næringslivsledere om i slutten av januar.1 

I stadig flere land opptrer Norge med flere 
hatter. Skillet mellom næringsambassader  
og bistandsambassader blir stadig svakere. 

Det er et ønske fra Utenriksdepartementet, 
som satser på næringsliv som fattigdomsbe- 
kjempelse. Det er også et resultat av at stadig 
flere selskaper ser ut over de kriserammede 
landene i Europa og USA. 

Utenrikspolitikk er business
Utenriksdepartementet skal drive business.
Det har alltid vært deres oppgave å fremme 
norske interesser og verdier i utlandet. Det 
er en av grunnene til at vi i det hele tatt har 
en utenrikstjeneste. Det varr til og med en 
av grunnene til at det var viktig for Norge å 
bli selvstendig fra Sverige. Allerede året etter 
uavhengigheten fra Sverige, etablerte Norge 
ambassade på Cuba, på grunn av shipping  
og fiskerieksport. I nyere tid opprettes og 
styrkes ambassadene for å støtte olje- 

STORE NORGE I EN LITEN VERDEN
Norge er i ferd med å etablere seg som en global stormakt. Gjennom et ekspanderende
næringsliv, en stor bistandspott og et omfattende fredsengasjement, blir norske 
stemmer hørt på stadig flere felt. 

Åpningen av en ny ambassade har alltid reflektert en utenrikspolitisk satsning. Her åpner Jens Stoltenberg ambassaden i Myanmar. Foto: UD/Flickr
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industrien og viktige handelspartnere.  
Ambassader i land med mye norsk bistand, 
men lite norsk næringsliv, har blitt lagt ned.

Gjennom fredsarbeidet fremmes idealis-
tiske verdier om fred og demokrati,  
gjennom næringsfremme arbeides det for 
økonomiske interesser, som investeringer  
og avkastning. Utenriksdepartementet skal
fremme både interesser og verdier, eller  
både realpolitikk og idealisme. 
 

De verdibaserte motivene er tydelig formu- 
lert i offentlig politikk om fredsdiplomati. Det 
er det viktig for partene at landet som driver 
mekling ikke har skjulte interesser i konflik-
ten, men det utelukker ikke at landet kan ha 
interesser i andre områder, slik som økono-
mien. De næringspolitiske motivene er  
naturlig nok mindre tydelige, for det ville 
skade omdømmet som et «interessefritt land», 
men det betyr ikke at ikke de er til stede.

Økte investeringer
Norge er ikke lengre et lite land. Vi er 
verdens 22. største økonomi3 og norske  
selskaper har endret seg enormt. I 1980 var 
deres kontakt med utlandet primært kjøp  
og salg av varer. Så seint som i 1990 eide 
norske selskaper aksjer for bare 360 millioner  
kroner i selskaper i andre land. I 2011 eide 
de aksjer for 5,4 milliarder. Nå har mange 
selskaper flere ansatte i utlandet enn i Norge, 
og større produksjon ute enn hjemme. 

Hvor mye selskaper etablerer seg i andre land 
måles ofte gjennom utenlandske direkte-
investeringer, det vil si hvor mye penger et 
selskap investerer i et selskap i et annet land. 
FNs organ for handel og utvikling, Unctad, 
utarbeider statistikker over disse investerin-
gene. Statistikkene viser at investeringene 
øker generelt sett. I 1996, da fredsavtalen i 
Guatemala ble signert, var verdens samlede 
direkte utenlandsinvesteringer litt over 18 
billioner kroner. I 2011, som er siste året 
Unctad har ferdig statistikk for, var den 

samlede summen økt til over 121 billioner 
kroner. Utviklingslandene sin andel har også 
økt, fra rundt en tredjedel i 1996, til nesten 
halvparten i 2011, men mye av den veksten 
er i Kina og India. 

I 2009 utgjorde norske direkte investeringer 
nesten 200 milliarder kroner, ifølge Unctads 
statistikker. Først og fremst kjøper de norske 
selskapene eksisterende bedrifter, kun en liten 
del av investeringene går til nyetablering.  
Statoil, Telenor, Jotun, Yara og Statkraft  
blant de største norske aktørene. Statoil eier  
produksjonsanlegg i over 30 land og Telenor 
eier en stor andel av teleselskaper i land i 
Asia, selv om selskapene ikke heter Telenor. 
Det kan også være at de norske selskapene 
kjøper eller selger mye i enkelte land. Ofte 
etablerer de også kontorer i disse landene, 
slik den norske malingsprodusenten Jotun 
har gjort på Filippinene, fordi de selger mye 
maling til båter i filippinske verft. 

Krig og økonomisk krise i nord har også 
tidligere gitt land i sør større rom for øko-
nomisk vekst. Blant annet opplevde mange 
land i Latin-Amerika en økonomisk gull- 
alder under verdenskrigene og den økono-
miske krisen på 30-tallet. Igjen er land i sør 
inne i en positiv økonomisk utvikling, i 2011 
vokste den brasilianske økonomien seg større 
enn den brittiske, og flere land i regionen 
vokser med fem prosent i året. Dermed øker 
også Norges interesse av å handle med dem. 
Til en viss grad er det dermed ikke til å unn- 
gå at det finnes stadig mer norsk næringsliv  
i land der Norge også driver fredsmekling. 

Attraktivt å investere i olje 
Det er enkle mekanismer som gjør det lite 
attraktivt å investere i land som nettopp har 
avsluttet en konflikt. Når det er stor risiko for 
å tape alle pengene en har investert, kreves 
det høy avkastning for å dekke inn tap i
andre tilsvarende risikofylte investeringer. 
Derfor er naturressurser det mest attraktive  
å investere i, hvis de er kan utvinnes enkelt 

og gi høye inntekter. Det gjør oljesektoren 
svært attraktiv. 

– Det kan være usikkerhet om avkastning på 
lengre sikt. Dermed har selskapene en enorm 
risiko for at alt går tapt. Det gjør det fristende 
å investere i sektorer der man kan tjene mye 
penger veldig fort, for eksempel utvinning 
av naturressurser, ifølge Halvor Mehlum, 
professor i samfunnsøkonomi ved UiO.  
 
Mehlum sier at i områder med mye trøbbel 
kan det være mulig å kjøpe svært billige 
lisenser for å lete etter og utvinne olje, samti-
dig som oljeutvinning kan gi høy avkastning 
om det går bra. «Fordi vi har sterke fortrinn 
i viktige sektorer, søker norske bedrifter seg 
mot de nye vekstøkonomiene. Ofte er dette 
politisk uforutsigbare og kompliserte land  
i Asia, Latin-Amerika og Afrika».4 Blant 
 sektorene som Espen Barth Eide sikter til 
i dette sitatet, er olje den viktigste. Statoil er 
blant verdens 50 største selskaper basert på 
hvor stor andel av eiendelene som er i ut-
landet, i følge Unctad. I tillegg har Norge 

spesialisert seg på selskaper som leverer  
varer og tjenester til oljesektoren, både i 
Norge og utenlands. 

Flere av eksemplene i denne rapporten  
handler nettopp om oljesektoren. Gissel-
aksjonen i Algerie i januar 2013 viste at 
norske selskaper er tilstede over hele verden, 
og tidvis i land med svært ustabile forhold. 
Høye oljepriser gjør også at det blir mulig  
å utvinne olje i flere land hvor det tidligere 
har vært for dyrt. Slik blir oljesektor og 
norske interesser i oljen relevant også i 
utradisjonelle oljeland, som Sri Lanka. 

Høye oljepriser gjør det attraktivt å investere i olje i stadig flere land. Foto: avlxyz/Flickr



12 13

CASE: NORSKE INTEROIL I 
COLOMBIA

 På tross av den lange borgerkrigen, har 
utenlandske investeringer i Colombia 
vokst med 500 prosent de siste ti årene. 
Mesteparten av investeringene er innen 
olje og gass. Også norske selskaper 
bidrar til dette.

I Latin-Amerika er det Brasil som får mest 
oppmerksomhet for vekst i oljeutvinning. 
Men også Colombia har en voksende olje-
sektor. De siste seks årene har oljeproduks-
jonen blitt doblet. Olje utgjør kun noen få 
prosent av BNP, men er landets raskeste  
voksende inntekt. Sammen med gruve-
sektoren får oljen æren for at økonomien 
har vokst med rundt fem prosent i året, 
også gjennom finanskrisen.5 

– Gode betingelser, altså lave skatter og av-
gifter, gjør det greit å jobbe i Colombia, sier 
Nils Aulie i Interoil. Det norske oljeselskapet 
ble startet i 2005 og har investert i leting og 
produksjon av olje i Colombia siden 2006.  
I dag har selskapet har fem brønner i  
Colombia.6

Konflikten i Colombia kom høyt på den 
norske presseagendaen da partene møttes 
til forhandlinger for første gang i Norge 
høsten 2012. Da hadde norske myndigheter 
vært involvert i fredsmeklingen i flere tiår. 
Jan Egeland ledet forhandlinger som brøt 
sammen i 2002, og Norge var igjen inne i 
fredsmekling fra 2006, sammen med Spania 
og Sveits.7 Siden høsten 2010 har Norge vært 
en offisiell tilrettelegger.8 

Økende samarbeid
I tillegg til Interoil er det flere norske 
bedrifter i Colombia, ifølge UD.9 Yara, som 
selger kunstgjødsel og ammoniumnitrat er 
den klart største. I tillegg var telekommuni-
kasjonsselskap Nera fra bergensområdet 

der inntil nylig. Selskapet er nå eid av det 
israelske selskapet Ceragon, som også eier 
Ceragon Colombia. Det norske eierskapet 
innen telekommunikasjon i Colombia er 
dermed avsluttet. Ifølge SSB var det  
ytterligere fire norskkontrollerte selskap i 
Colombia i 2011. I tillegg har Oljefondet 
investert for nesten 370 millioner kroner i 
åtte colombianske selskap.10 

Det har blitt lagt ned mye arbeid i den nye 
frihandelsavtalen mellom Colombia og 
EFTA. Norge importerer hovedsakelig 
landbruksprodukter som kaffe, blomster  
og frukt fra Colombia. Norsk eksport til  
Colombia består blant annet av kunstgjødsel 
og maskiner.11 Det finnes også et colombiansk-
nordisk handelskammer, for dem ligger det 
norske fokuset på HMS i norsk olje- og gass- 
industri, og de er også interessert i å fremme 
samarbeid om telekommunikasjon.

I 2013 gjenåpner Norge ambassaden i  
Colombia. Den ble nedlagt i 2011 da 
ressursene ble flyttet til Brasil, som er et av  
de viktigste landene i norsk eksport, blant 
annet på grunn av en voksende oljesektor.  
I begrunnelsen for gjenåpningen vektlegger 
UD både fredsarbeidet og næringslivet.  
«Colombia er en økonomi i rask vekst og  
den colombianske regjeringen fører en aktiv
reformpolitikk. Norge har i en årrekke 
engasjert seg i freds- og forsoningstiltak 
knyttet til den interne konflikten i Colombia 
og har også en betydelig humanitær innsats i 
landet.», skriver UD i en pressemelding.12

Ambassadene er et godt mål på hvor viktig  
et land er for Norge. En liten eller ingen 
ambassade betyr få norske interesser.  
Kristoffersen, som har forsket på norske 
interesser i fredsarbeidet skriver «At Norge 
ikke hadde egne ambassader i Guatemala, 
Sudan, eller på Sri Lanka inntil fredsengasje-
mentene var godt i gang, kan tyde på to ting. 
For det første at de norske interessene i disse 
landene ikke ble ansett som særlig store. 

For det andre at fredsprosessene i seg selv 
genererte norske interesser som gjorde det 
nødvendig å etablere en tilstedeværelse.»

UD ønsker å bruke ambassadene og konsu-
latene som døråpnere for norsk nærings-
liv, men det er ikke sikkert at næringslivet 
bruker de mulighetene. «Så vidt meg bekjent 
har vi aldri vært i kontakt med norsk 
diplomati i forhold til Colombia» skriver 
Erik Sandøy i Interoil.  
 
En gjennomgang av Norads postjournal 
viser at Interoil har søkt Norad om midler 
til å utvikle prosjekter i sine to andre land, 
Peru og Ghana, men ikke i Colombia. Av de 
rundt 80 millionene som Norge gir i bistand 
til Colombia hvert år, går kun én prosent til 
privat sektor, ifølge Norad. 

Uro hindrer næringslivet
Det viktigste utfallet av en eventuell fred i 
Colombia for norsk næringsliv, er ikke bare 
knyttet til at ambassaden kan få en styrket
posisjon som døråpner. Det vil stryke 
mulighetene for utenlandske investering-
er, både fra Norge og fra andre land, fordi 
selskapene kan forvente økt stabilitet for in-
vesteringene sine og dermed redusert risiko. 
Oljeindustrien er ikke upåvirket av konflikten 
i Colombia. En stund ble ti mennesker 
kidnappet hver dag i Colombia. Dette har 
også rammet utenlandske oljearbeidere. 

I november 2012 ble fire kinesiske olje-
arbeidere løslatt fra FARC, etter å ha vært 
fanget siden sommeren 2011. For norske 
Interoil er den største utfordringen for en 
videre vekst at oljefeltene ligger langt inne i 
landet, og at de dermed er avhengige av lange 
rørledninger. Ifølge the Economist ble en av 
oljerørledningene, fra innlandet til eksportan-
legget ved havet, angrepet 13 ganger i januar 
og februar 2012. Det førte til at produksjonen 
stod stille to dager for hver dag den var i 
gang.13 Til dels ligger oljefeltene der Interoil 
opererer, i områder hvor geriljaen FARC har

 en sterk tilstedeværelse. Selskapet har tid-
ligere uttalt at myndighetenes kontroll med 
geriljaen er viktig for å bedre forholdene for 
oljeselskapene. Likevel er ikke Interoil direkte 
berørt av konflikten i Colombia, ifølge Aulie.

Det finnes også andre faktorer som begrenser 
norsk økonomisk samarbeid med Colombia, 
og som er relatert til konflikten. Colombia 
har i dag status som verdens farligste land for 
fagforeningsfolk, i 2011 ble over 50 fagforen-
ingsaktivister drept i Colombia, ifølge ITUC. 
Oljesektoren var den sektoren som mistet 
flest folk, sannsynligvis fordi det er så store 
verdier det dreier seg om. Colombia har vært 
viktig i det internasjonale arbeidet i norsk 
LO. Demilitarisering av de stridende partene 
kan også bidra til å få bukt med den omfat-
tende kokainproduksjonen og -smuglingen. 
Internasjonale tiltak for å begrense smugling 
gjør det vanskeligere å eksportere varer fra 
Colombia, og det rammer også nettverks-
bygging i næringslivet, siden det begrenser 
colombianeres muligheter til å få visum til 
Norge.

Oljesamarbeid med verdens yngste land
Colombia er ikke det eneste oljerike landet 
hvor Norge driver fredsdiplomati. På Øst-
Timor14, i Sør-Sudan og Sudan har fredsdiplo-
matiet blitt fulgt opp med Norad-programmet
Olje for utvikling (OfU). Myanmar er trolig 
også på vei inn i OfU-programmet.15

Programmet skal dele norske oljeerfaringer 
med andre oljerike land, blant annet gjennom 
rådgivning til hvordan sektoren kan forvaltes 
forsvarlig for både miljø, økonomi og 
samfunn. 

Til sammen er Sudan og Sør-Sudan verdens 
30. største råoljeprodusent, og olje utgjør 98 
prosent av statens inntekter i Sør-Sudan, og 
71 prosent av brutto nasjonalproduktet.16 De 
to landene er gjensidig avhengig av hveran-
dre for å få oljeinntekter. Utvinningen skjer 
i Sør-Sudan, der 75 prosent av oljefeltene 
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ligger. Raffinerier, rørledninger og eksport-
havnene ligger i Sudan. Samarbeidet har 
vært preget av uenigheter, blant annet om 
hvor mye Sør-Sudan skal betale for å bruke 
anleggene i Sudan. 

Norske myndigheter har lenge vært aktive i 
utvikling av oljeindustrien i både Sudan og 
Sør-Sudan. Norge er det eneste landet som 
er rådgiver for begge landene i oljespørsmål. 
I april 2013 var utviklingsminister Heikki 
Holmås leder for en høynivåkonferanse om 
Sør-Sudans oljeproduksjon og økonomisk 
utvikling, samtidig som hans statssekretær 
Arvinn Gadgil besøkte hovedstedene i både 
Sudan og Sør-Sudan for å drøfte olje, 
samarbeid og utvikling.17

Da Norge og Sudan inngikk avtalen om Olje 
for utvikling i 2008 påpekte Erik Solheim
 sammenhengen mellom den norske freds-
innsatsen og oljeforvaltningen «Sudan har 
tillit til oss når det gjelder forvaltning av olje. 
Her kan Norge gjøre en innsats for freden 
i Sudan».18 Flere andre politikere har også 

framhevet betydningen av oljerådgivningen 
for norske myndigheters forhold til sunda-
nesiske myndigheter. I 2011 uttalte uten-
riksminister Jonas Gahr Støre følgende til 
Stortinget: 

«I spørsmålet om utvikling av oljesektoren og 
fordeling av oljeressurser, har Norge fått en 
betydelig rolle gjennom vår støtte gjennom 
flere år til både myndighetene i nord og i sør. 
Norske oljerådgivere er sentrale i forhandlin-
gene om en ny avtale om oljesamarbeid også 
etter CPA-periodens [fredsavtalen] utløp.»19

Olje for utvikling-programmet har fått 
kritikk for å også bidra til å bygge et godt 
omdømme for norske oljeselskaper, slik at de 
lettere vinner konsesjoner i mottakerlandene. 
Ifølge European Coalition on Oil in Sudan 
har et norsk selskap fått fem prosent i en 
konsesjon til blokk E i Sør-Sudan,20  men det 
har ikke lyktes rapportforfatteren å finne ut 
hvilket selskap dette kan være. Utover det 
har ikke noen norske selskaper utvinnings-
konsesjoner i verken sør eller nord. Rolls 

Royce i Bergen har levert motorer til olje-
rørledningene i Sudan, men denne avtalen 
er nå avsluttet.21 

Det er hovedsakelig asiatiske selskaper som 
opererer oljefeltene i Sør-Sudan, og meste-
parten av eksporten går også til Asia.22 
Sør-Sudans nasjonale oljeselskap Nilepet  
er fortsatt i startgropen, og er ikke med i  
de tre store oljeutvinningssamarbeidene.23

Forsiktig med å blande roller
Det er oljeforekomster i flere av landene der 
Norge er åpent engasjert i fredsdiplomati. 
Samtidig er Norge ikke engasjert i freds-
diplomati i land med svært store oljefunn, 
eller der Statoil er tungt inne, selv om dette 
også kan være konfliktfylt land. Det kan være 
flere årsaker til dette. Norge kan bli sett på 
som for drevet av økonomiske interesser til å 
kunne være en nøytral part. En annen grunn 
kan, ifølge professor Torbjørn L. Knutsen ved 
NTNU, være at konflikter i oljerike land, som 
i Midtøsten, er med på å øke oljeprisen, og 
dermed øke norske oljeinntekter. 

”Forsiktige realpolitikere vil foretrekke at 
norske fredsdiplomater retter sin oppmerk-
somhet mot områder uten olje. De mest 
kyniske realpolitikerne vil hevde at Norge  
er tjent med en konfliktvedlikeholdende  
politikk overfor Midtøsten”, skriver Knutsen  
i en artikkel for UDs Refleksprosjekt.24

 

 

CASE: GULLRUSH I MYANMAR

Et trehodet troll er på vei inn i Myanmar.  
Bistandspenger, fredsdiplomati og norsk 
næringsliv skal sikre en rettferdig 
utvikling, ifølge norske myndigheter. 

Det siste året har det vært hyppige stats-
besøk og organisasjonsbesøk mellom Norge 
og Myanmar. For to år siden ville det vært 
utenkelig. I februar 2013 fikk Oslo besøk av 

både en av opposisjonens fremste ledere, 
Min Ko Naing, og president U Thein Sein. 
Aftenposten refererte fra samtalen mellom 
ham og Jens Stoltenberg. Der gikk dialogen 
lett mellom Norges innsats for å bygge fred, 
mulighetene for norsk næringsliv til å bidra 
til utvikling, og den videre demokratiserings-
prosessen.

– Det er et sterkt signal at han har valgt å 
besøke Norge som det første landet i Europa. 
Nå håper vi at det finnes muligheter for å 
styrke de økonomiske båndene mellom 
landene, sa Stoltenberg til Aftenposten  
under U Thein Sein sitt besøk.25

Norge og Burma
For å forstå hvorfor besøk fra Myanmar er 
så stort, må man se på Burmas historie, og 
historien om Norge og Burma. I januar 2012 
hadde Norge blant verdens strengeste økon-
omiske sanksjoner mot Burma. I januar 2013 
oppfordres norske bedrifter til å engasjere 
seg i Myanmar, et nyåpnet ambassadekontor 
vurderes utvidet til en fullstendig ambassade, 
og statslederne besøker hverandre flittig. 

Burma ble selvstendig fra Storbritannia i 
1948, sammen med en rekke andre britiske 
kolonier. I 1956 etablerte Norge diplomatiske 
forbindelser til Burma. 14 år etter uavhen-
gigheten tok general Ne Win makten i et 
militærkupp. De aller fleste land fortsatte sin 
kontakt med Burma som normalt, fram til 
slutten av åttitallet. I 1988 gjorde studentene 
i Burma opprør mot ettpartistaten under 
ledelse av general Ne Win. Opprøret  
spredde seg langt utenfor studentbevegelsen, 
som Min Ko Naing var leder for. Opprøret 
nådde toppen rundt 8. august 1988 med 
generalstreik og demonstrasjoner over hele 
landet. Demonstrantene vant mange seire, 
de militære ble erstattet av en sivil leder, 
parlamentet stemte for flerpartistyre, og det 
skulle velges et nytt parlament. Dette samme 
opprøret brakte fram Aung San Suu Kyi som 
demokratikampens leder. 

Norge er det eneste landet som gir råd til både Sudan og Sør-Sudan i oljespørsmål. Her besøker Espen Barth Eide et oljefelt i Sør-Sudan.  
Foto: Kjetil Elsebutangen, UD
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I slutten av september endte opprøret i  
brutale angrep fra militæret. Styresmaktene  
hevder at rundt 100 mennesker ble drept,  
mens de øvre anslagene er rundt 10 000.  
Studentbevegelsens leder, Min Ko Naing, 
ble satt i fengsel, sammen med mange andre 
opprørere. Siden da har han stort sett sittet i 
fengsel. Militærkuppet 18. september satt en 
stopper for demokratiutviklingen, og førte  
Ne Win tilbake som statssjef. 

Da det ble arrangert valg to år seinere, i 
1990, vant partiet til Aung San Suu Kyi hele 
åtti prosent av setene i parlamentet. Aung 
San Suu Kyi ble satt i husarrest og valget 
ble ignorert. Husarresten varte i 20 år, fram 
til 2010. I 1991 fikk hun Nobels fredspris, 
men hun fikk ikke reist for å ta den imot før 
sommeren 2012. 

Da fredsprisen ble feiret i desember 1991,  
var ni andre fredsprisvinnere til stede i Oslo. 
De krevde handelssanksjoner og stopp i all 
bistand og våpenhandel til Burma. Det  
skjedde ikke over natten. 

I 1993 var Jan Egeland statssekretær i UD. 
I et intervju i Aftenposten sa han at det var 
helt umulig å få til økonomisk boikott eller 
utestengelse fra FN. Istedenfor satset Norge 
på å støtte opposisjonen. Et av tiltakene var 
at radiokanalen Democratic Voice of Burma 
ble etablert i 1992, som en gave fra norske 
myndigheter til eksilregjeringen i Burma. 
Først da EU innførte sanksjoner i 1996, kom 
Norge nølende etter. Fortsatt ble det trukket 
fram at de norske økonomiske båndene til 
Burma var umerkelig små, at de norske  
bedriftene som var der skapte arbeidsplasser 
i et fattig land, og at Norge tross alt gikk i 
front for å støtte eksilregjeringen. 

Etter at «Safranopprøret» i 2007 ble slått ned,
ble sanksjonene mot Burma skjerpet, slik at 
Norge nå var blant de strengeste landene. To 
år etter begynner Norge å lette på isolasjonen,
og fem år seinere, er tonen nesten en helt 
annen. Det vil si, norske bedrifter har fortsatt 
mye å bidra med, og Norge ser fortsatt på seg 
selv som et foregangsland, men holdningen 
til Myanmars styresmakter er en helt annen.

Norge og Myanmar
I februar var Min Ko Naing i Norge for å 
motta Trondheim-studentenes fredspris, som 
han fikk i 2001. Min Ko Naing er ikke den 
eneste fra Burma som har besøkt Norge det 
siste året. I sommer holdt Aung San Suu Kyi 
endelig fredspristalen sin i Oslo. Stoltenberg, 
Støre og Bart Eide har besøkt Myanmar 
gjentatte ganger. Uken etter Min Ko Naing 
sitt besøk var Myanmars president,  
U Thein Sein, her. 

I likhet med Aung San Suu Kyi omtalte  
Min Ko Naing fortsatt landet som Burma, 
selv om militærjuntaen omdøpte landet til 
Myanmar. Siden mai 2011 har norske  
myndigheter fulgt juntaens bestemmelse, 
Burma heter nå Myanmar i Norge. 

Nytt navn er ikke den eneste endringen i 
forholdet mellom Norge og Myanmar. I 2009 
reiste Erik Solheim til Burma, som første 
norske minister noensinne. Han skulle følge 
opp humanitær bistand etter en syklon. 2010 
markerer vendepunktet. Aung San Suu Kyi 

ble løslatt fra husarrest, og det var valg, som 
Aung San Suu Kyi sitt parti, NLD, boikottet.  

Da Erik Solheim reiste tilbake i 2011 ble  
han den første vestlige ministeren som møtte 
president U Thein Sein. Solheim kom hjem 
til Norge og var imponert over reformviljen
i Myanmar, i en kronikk i Dagsavisen fortalte
han hvorfor han «tror på demokrati i  
Myanmar»26. Det første åpne og demokratiske
valget er i 2015, men regjeringen var fornøyd 
med «den positive utviklingen som har funnet
 sted i Myanmar siden den nye regjeringen 
kom til makten», står det på UDs nettsider.

Styrkede økonomiske bånd
Etter Solheims besøk til Myanmar har det 
gått raskt, og Norge har engasjert seg for 
fredsbygging, statsbygging og nærings- 
utvikling. I januar 2012, halvannen måned 
etter Solheims besøk, bestemte regjeringen 
seg for å fjerne oppfordringen om ikke å 
handle med eller investere i Myanmar. I 
april gikk Norge inn i fredsprosessene og 
opphevet samtidig alle sanksjoner, i mai 

19 år etter at Aung San Suu Kyi fikk Nobels fredspris, kunne hun endelig motta den i Oslo. Foto: UD/Flickr De siste to årene har det vært hyppige statsbesøk mellom Norge og Myanmar. Her møter Stoltenberg og Eide presidenten. Foto: UD/Flickr
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sendte UD og Innovasjon Norge 20 norske 
bedrifter næringslivet på tur. De traff 
ministre, potensielle partnere, og fikk en 
times møte med presidenten. Der benyttet 
presidenten anledningen til å takke for  
Norges rolle som en hovedrolleinnehaver i 
ferden mot fred og demokrati i Myanmar.27

I rapporten fra bedriftsreisen til Myanmar 
skriver arrangørene at Norge er i en sær-
stilling og blir sett på som en svært positiv 
samarbeidspartner. Årsaken er at Norge var 
inne tidlig, har bygd opp politiske kontakter,
bidratt med teknisk kapasitetsbygging, i  
tillegg til å ha hjulpet til i freds- og demo-
kratiseringsprosessen.

– Jeg vil sterkt anbefale norske selskaper å 
engasjere seg i Myanmar, sa utenriksminister 
Espen Barth Eide til Oslokonferansen om 

bedrifters samfunnsansvar i november 2012. 28

I november var Jotun det første norske 
selskapet til å etablere kontorer i Myanmar. 
Dagen etter at det norske ambassadekontoret 
åpnet i Yangoon, holdt utenriksminister 
Espen Barth Eide åpningstale for Jotuns 
salgskontor. I løpet av året regner Jotun med 
å ha etablert åtte til ti butikker, som eies og 
drives av lokale kjøpmenn, men med Jotuns 
logo og materiell. I løpet av en femårsperiode 
de med å ha etablert en fabrikk også, forteller 
Sverre Knudsen, kommunikasjonsdirektør i 
Jotun. Men de må være forholdsvis forsiktig 
i veien videre. Svake institusjoner og regler 
for næringsliv kan bli utfordrende. 

 – Slik jeg oppfatter det jobber både norske 
og burmesiske myndigheter for at dette går 
rett vei, men jeg tror ikke det blir lett, sier 
Jotuns kommunikasjonsdirektør. 
Norge har mange ulike roller i Myanmar.  

Stoltenberg benyttet anledningen til å promo-
tere Telenor, som er interessert i konsesjoner 
til å utvikle mobilmarkedet i Myanmar. 
Post- og Teletilsynet har allerede fått støtte 
fra UD til å utrede mulighetene og behovet 
for mobiltelefoni i Myanmar. I tillegg skal Olje 
for Utvikling, Skattedirektoratet og Vassdrags- 
og energidirektoratet (NVE) hjelpe myndig-
hetene i Myanmar med å utvikle skatte-
systemet og utvinning av naturressurser. 

Min Ko Naing håper de utenlandske inves-
teringene ikke bare kommer for å utvinne 
naturressursene, og at de holder høye etiske 
standarder. Det er nødvendig i et land der 
folket er så vant til å bli undertrykket av 
staten at de ikke tør å sette seg opp mot 
arbeidsgivere. Men så langt er han kritisk, 
styresmaktene i Myanmar legger opp til 
frihandelssoner, og frihetslederen kan ikke 
se hvordan de skal bidra til utvikling. 

  – Norske myndigheter motiverer norske 
selskaper til å se på Myanmar. Vi deltok i 

næringslivsdelegasjonen, og vi har fått mye 
god informasjon både bra UD, ambassaden 
og Innovasjon Norge, forteller Sverre 
 
Knudsen, kommunikasjonsdirektør i Jotun.
– I tillegg kan det være at det hjelper litt å 
være et norsk selskap, fortsetter Knudsen, 
uten å utdype videre hvorfor.

– Nå kan jeg svare på spørsmålet ditt 
Etter den offisielle runden med pressen 
kommer Min Ko Naing tilbake. Fotografene 
har tatt sine bilder i snøværet på Blindern, 
tolken har gått og resten av følget er allerede 
flere meter nede i gaten. Spørsmålet som 
han endelig vil utdype svaret til var,

– Norge har samarbeidet med demokrati-
forkjemperne i Burma i mange år, gir det 
norske selskaper fordeler i Burma nå som 
sanksjonene løftes? Det første svaret var så 
knapt som overhodet mulig,

– Det er mange aktører i fredsprosessen, og 
bare de som er i prosessen kan svare på dette. 

Etter at alle andre var gått, utdypet den 
burmesiske frihetslederen Min Ko Naing 
svaret sitt,

– Det er så mye korrupsjon i næringslivet 
i Burma, det mangler lover og regler. Klart 
det gjør det lettere for selskaper med gode 
kontakter.

Min Ko Naing håper de utenlandske investeringene holder etiske standarder og ikke bare kommer for å hente naturressursene. Foto: Julia Loge

SIDEN 1977

.. har Norge gitt bistand til Myanmar, til 
sammen over en milliard kroner, ifølge 
Norads statistikkverktøy. I tillegg kommer 
gjeldsslette og en betydelig økning i statlige 
prosjekter det siste året. Vi leder også  
Myanmar Peace Support Initiative. Det vil 
si at Norge leder det internasjonale arbeidet 
med å få inn bistandsmidler, og med å  
fremme kravene fra ulike folk i områder 
med våpenhviler eller gryende fredsavtaler. 
Ulike etniske grupper har kjempet i en  
årrekke for regionalt selvstyre, slik grunn-
loven garanterte dem. Ti av disse elleve 
gruppene har nå inngått våpenhviler. Norge 
er altså ikke direkte involvert i selve forhan-
dlingene.  Målet med den norske innsatsen 
er å skape tillit mellom lokalbefolkningen i 
konfliktområdene og myndighetene, slik at 
våpenhvilene har mulighet til å bli perma-
nente fredsavtaler. Støtte til fredsprosessen i 
Myanmar vil bli høyt prioritert også i 2013, 
ifølge statsbudsjettet.29
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FREDSARBEID GIR GODT OMDØMME
 
Norges rolle i fredsprosesser gir Norge tilgang til politikere på høyt nivå, og 
bygger et positivt image for Norge. Også norske bedrifter kan dra nytte av disse 
konsekvensene.

Tidlig på nittitallet vant Norge tittel som 
«fredsnasjonen». Gjennom Oslo-avtalen 
fra 1993 anerkjente endelig Israel og PLO 
hverandre som forhandlingspartnere, og en 
løsning på konflikten mellom Palestina og 
Israel så ut til å være i sikte. Rett før nyttår i 
1996 kom nok en seier, Norges politiske en-
gasjement i Guatemala bidro til å avslutte en 
36 år lang borgerkrig. Et lite land langt unna 
de stridende parter hadde bidratt til å skape 
fred i langvarige og vanskelige konflikter.

«Konfliktløsning og bidrag til forsoning er 
en sentral dimensjon i norsk utenrikspoli-
tikk» står det på UDs nettsider. 30 Etter disse 
to suksessene har Norge satt sterke diplo-
matiske krefter inn for å være den nøytrale 
tredjeparten i konflikter verden over. Siden 

1990-tallet har vi vært engasjert i omkring  
20 ulike land og områder.31 I tillegg til de 
åpne prosessene deltar Norge også i forhand-
linger som fortsatt foregår i det skjulte, ifølge 
Seksjon for fred og forsoning i UD.

I 2009 ga Institutt for forsvarsstudier (IFS) ut 
studien «Interesser i norsk engasjments-
politikk», skrevet av Lene Kristoffersen (nå 
Ekhaugen).32 Studien så på motivene bak 
norsk fredsinnsats i Guatemala, Bosnia-
Hercegovina, Sri Lanka og Sudan. Studi-
en viste at verdibaserte interesser generelt 
sett står sterkere enn norske særinteresser. 
Norske særinteresser er et bredere felt enn 
næringsinteresser aleine, men Kristoffers-
en fant lite næringssamarbeid i forkant av 
freds-arbeidet, mye fordi konfliktområdene 

ble sett på som for risikable. Blant annet i 
Sudan utelukket ikke studien at det kunne 
komme oljeinteresser på sikt. 

En av Kristoffersens konklusjoner er at det 
finnes en sterk offentlig forståelse av Norge 
som en fredsnasjon som er «særlig opptatt 
av å fremme fredelige mellomfolkelige 
forbindelser». Det inkluderer blant annet en 
omfattende støtte til FN. Med Oslo-avtalen 
kom også en større bevissthet om at det gir 
status og prestisje å være med i fredsarbeid. 
Tilgang kan vel så gjerne handle om å opp-
rette gode relasjoner til stormaktene, som å 
skaffe direkte tilgang til de landene som 
er parter i fredsprosessen. 

– Det er en egeninteresse for Norge å ha et 
godt forhold til USA, det har det alltid vært. 
Men nesten hele innholdet i den samtalen 

[med utenriksminister John Kerry] dreide 
seg om spørsmål der både Norge og USA er
engasjert, som Sudan/Sør-Sudan, Myanmar,
Midtøsten, Balkan og en rekke globale spørs-
mål som klima og helse, sa utenriksminister 
Espen Barth Eide til tilhørerne under det siste 
Refleksmøtet, i Bergen 13. mars 2013. 

Fredsmekling åpner muligheter
Det er relativt tette skott mellom de ulike 
delene av Utenriksdepartementet, avdelingen 
som jobber med næringsliv har lite å gjøre 
med sikkerhetspolitikk eller fred og for-
soning. Kristoffersen viser i tillegg at de ulike 
norske fredsengasjementene i liten grad har 
bygget på en helhetlig strategisk tilnærming 
til konflikten og landet, men vel så mye 
personlig engasjement og en forståelse av 
at det var mulig å oppnå resultater ved å 
involvere seg i fredsarbeidet. 

Selv om UD legger ned innsats i å ikke 
blande kortene, for å kunne opprettholde
nøytralitet, er ikke det nødvendigvis 
konsekvensen i landene det gjelder, verken 
på lang eller kort sikt, eller for de ulike 
sektorene av samfunnet. At enkeltland får 
økt betydning for norsk diplomati kan også 
bety at næringslivet får et bredere nettverk 
gjennom økt norsk tilstedeværelse, for 
eksempel gjennom styrkede ambassader. 
Det kommer tydeligere fram i eksempelet 
fra Filippinene. Fredsarbeid gir også godt 
omdømme, som kan åpne veien for norske 
selskaper og gjøre det lettere for norske 
selskaper å vinne kontrakter. Det kan tenkes 
at det var medvirkende da den lille bedriften 
Normeca fikk en milliardkontrakt i Sør-
Sudan. Men det motsatte er også mulig. 
Norsk fredsdiplomati kan skape motvilje,
som gjør det vanskeligere for norske 
selskaper å etablere seg. Det kan være en 
forklaring for det lave bedriftssamarbeidet 
med Sri Lanka, hvor mange oppfattet 
Norge som en alliert av tamilene. 

NORGE HAR VÆRT ELLER ER AKTIV TILRETTE-
LEGGER I BLANT ANNET DISSE LANDENE:  

•	 Israel/Palestina – tilrettelegger 
•	 Sri Lanka – tilrettelegger, 1999-2008 
•	Øst-Timor 
•	 Sudan/Sør-Sudan – del av troikaen  
 m/USA og Storbritannia (1990-2005) 
•	Nord-Uganda
•	 Somalia – Aktiv i kontaktgruppe 
•	 Burundi – ledet arbeidet i FNs freds-
     kommisjon, fram til 2008.
•	 Colombia – tilrettelegger 
•	Haiti
•	 Filippinene – tilrettelegger og forhand-
     lingsleder, 2001- d.d.
•	 Balkan – deltakelse i freds- og forsonings-  
 tiltak, (Bosnia 1993-1996) 
•	Nepal – Dialogarbeid
•	 Guatemala – aktiv støtte til forhandlinger,   
    1990-1996
•	Myanmar – her har Norge gitt tydelige   
 signaler om at man skal være med i   
 fredsprosessen (2012 – d.d.)  
•	 Eritrea og Etiopia – aktiv støtte til 
     forhandlinger 

Fredsmekling kan åpne enkelte dører for næringslivet, selv om det ikke er et mål, mener Ture Lundh. Foto: Julia Loge
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CASE: FILIPPINENE – 
FREDSMEGLING, VANNKRAFT 
OG SJØFART 

Norge har mange og lange relasjoner  
til Filippinene. Den nye rollen i freds-
prosessen skaper også nye muligheter 
for enda sterkere bånd. 

I januar i år erklærte Dagens Næringsliv at 
Asias syke bror kan friskmeldes. Ifølge avisen 
skyldes det politisk stabilitet og en vellykket 
kamp mot korrupsjon.33 Det kan også skyldes 
framgang i fredsforhandlingene. Og resulta-
tet kan bli veldig positivt for norsk nærings-
liv på Filippinene. 

Upartisk betyr ikke uten relasjoner
Norge ble spurt om å være tilrettelegger for 
fredsprosessen på Filippinene i 2001. Da had-
de konflikten mellom kommunistbevegelsen, 
National Democratic Front of the Philippines 
(NDFP) og filippinske myndigheter, vart i 40 
år. De hadde behov for støtte fra en upartisk 

tredjepart for å komme videre freds-
samtalene. I Filippinene sitt tilfelle betydde 
det et land som ikke var forbundet med de 
tidligere kolonimaktene, Spania og USA, 
og heller ikke kun én av de krigende partene 
Både myndighetene og kommunistene hadde 
kontakt med Norge gjennom internasjonale 
sosialdemokratiske bevegelser. Dermed fram-
stod Norge som en part som begge partene 
hadde tillit til, ifølge Norges fredsmekler på 
Filippinene, Ture Lundh. 

Utenriksdepartementet får stadig slike 
henvendelser. UD gjør så en vurdering av 
mulighetene for å oppnå noe ved forhan-
dlinger, samt norske interesser og verdier. 
Lundh forteller at det ikke bare er norske 
interesser i en snever forstand, de er også 
knyttet til FNs Tusenårsmål og målet om 
å oppnå en rettighetsbasert verdensorden. 
Basert på en sterk politisk enighet takket 
Norge ja til å engasjere seg på Filippinene. 
Ifølge UD har Norge siden da fungert som 
«tilrettelegger, forhandlingsleder, vertskap  
og tålmodig støttespiller for fredsprosessen».34

En upartisk tredjepart betyr ikke et land som  
ikke har relasjoner til Filippinene. Spesielt 
innenfor sjøfart har Norge og Filippinene 
lange og tette bånd. I dag er 30-40 norske 
bedrifter representert på Filippinene, det er 
hovedsakelig rederier og selskaper som tilbyr 
tjenester til skipsfart. Blant annet finnes det 
en norsk skole som utdanner sjømenn. Over 
halvparten av mannskapet på norske båter 
kommer fra Filippinene og filippinere utgjør 
en av de store innvandrergruppene i Norge, 
ifølge Statistisk Sentralbyrå. 

Siden 2011, og valget av Benigno «Noynoy» 
Aquino som president, har det vært en særlig 
god dialog i fredssamtalene, selv om ikke 
det er store framskritt å vise fram til media. 
Hoveddelen av fredsprosessen er nærmest 
frosset, på grunn av uenigheter om blant 
annet løslatelse av politiske fanger. Men par-
tene møtes og jobber med å utarbeide ulike 
reformer ved siden av selve fredssamtalene. 
I tillegg har de oppnådd historisk lange våpen-
hviler, voldsnivået har gått ned og det er 
bedre muligheter for økonomisk utvikling. 

Nye muligheter for ambassaden
Fredsprosessen gir Norge en annen relasjon 
til Filippinene enn den de andre nordiske 
landene har. Mens Filippinene har lagt ned 
andre ambassader i Norden, styrkes den 
norske. Den norske ambassaden på 
Filippinene overtar tilsvarende i forhold til 
de andre nordiske landene, og har nå nesten 
30 ansatte. Ambassaden har også en egen 
maritim seksjon, uten at den dermed er en 
klassisk næringsambassade. Blant annet 
krever de rundt 30 000 filippinske sjømen-
nene ombord på norskkontrollerte skip mye 
arbeid med visum og arbeidstillatelser.

Thure Lundh har deltatt i fredsprosessen 
siden 2008, og ledet den siden 2010. Han 
forteller at Norges rolle i fredsmeklingen, 
samt bistandsmidler og næringsvirksomhet 
gir ambassadøren flere strenger å spille på. 
Ambassadøren går inn og ut dørene hos 

mange ministre, og får et unikt nettverk og 
en unik tilgang. 

Lene Kristoffersen framhever det samme i 
rapporten Interesser i norsk engasjements- 
politikk. «Skilleveggene mellom sektorene i 
UDs byråkrati bidrar i betydelig grad til å 
gjøre denne typen koblinger av engasjements-
politikk og fremme av særskilte norske
interesser vanskelig; de som driver med 
næringspolitikk og de som driver med freds-
prosesser snakker ikke sammen. Men har du 
en ambassadør som er våken på begge felt, 
kan man få til slike koblinger.» 

– Det er ikke tvil om at rollen vi har spilt
gjør at ambassaden har en unik stilling. Det 
er ikke motivasjonen vår at næringslivet  
eller ambassaden skal fungere som døråpner 
for hverandre, men det er en konsekvens,  
sier Lundh.

Det gir ingen direkte fordeler, men kan 
hjelpe i enkelte prosesser, mener freds-
mekleren. Norske bedrifter må fortsatt 
delta i anbud og vinne kontrakter, akkurat 
som i andre land.
 – Der er fredsprosessen irrelevant,  
forteller Lundh. 

I dokumentet «Næringsliv skaper utvikling» 
framgår det at UD vil styrke ambassadene 
som døråpnere, gjennom nettverk og 
personell og øke deres kunnskap om lokale 
rammevilkår for næringslivet. «Norges mer 
enn 100 ambassader og generalkonsulater 
og Innovasjon Norges 35 utekontorer bistår 
norske bedrifter på ulike vis, bl.a. som 
‘døråpnere’ som letter adgangen til lokale 
beslutningstakere.» Dokumentet vektlegger 
også mulighetene for å bruke politiske dele-
gasjonsreiser til å fremme norsk næringsliv. 
«De politisk ledede delegasjonene gir også 
anledning til å løfte opp norsk næringslivs 
utfordringer i møter med politiske ledere 
på høyt nivå i besøkslandene. […] Stats-
besøk og andre offisielle besøk til utlandet 

SN Power eier et av Filippinenes største vannkraftverk, Magat. Foto: Wikimedia
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fra kongehuset, statsministeren eller andre 
ministre blir i mange tilfelle ledsaget av nær-
ingslivsdelegasjoner.» Dermed vil land med 
hyppige offisielle besøk også være gjenstand 
for betydelig politisk oppmerksomhet rundt 
næringslivet. 

De mange båndene mellom Norge og Filip-
pinene bidrar også til at det finnes en rekke 
folk som har tråklet mellom næringsliv og 
politikk og dermed kjenner begge sider. Et 
eksempel er Øyvind Slåke som har bakgrunn 
fra Rederiforbundet. Han har jobbet som 
statssekretær i NHD og er nå sekretariats-
leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 

Konflikten på Filippinene merkes først og 
fremst i rurale strøk, ikke i de store byene der 
det norske næringslivet har sine kontorer og 
forretninger. Derfor engasjerer næringslivet 
seg lite i fredsprosessen, selv om Lundh 
mener at begge partene skulle ønske at 
næringslivet bidro til prosessen.

Nye investeringer
Selv om sjøfart har dominert forholdet 
mellom Norge og Filippinene, mener Lundh 
at det ikke er der framtiden ligger. I nyere tid 
har sjøfartsbåndene blitt styrket med blant 
annet investeringer i vannkraft gjennom SN 
Power og 1,6 milliarder kroner som Oljefon-
det har investert i 26 filippinske selskap.35 I 
tillegg er den norske eksporten til Filippinene 
stadig økende, fra 200 millioner i 2009 til 750 
millioner i 2011.36 Helse, energi og vannkraft
kan få mye større økonomisk betydning 
framover. 

Det norske selskapet SN Power er allerede i 
gang med å investere i vannkraftsektoren på 
Filippinene. SN Power eies av Statkraft (60 
prosent) og Norfund (40 prosent). I 2006 gikk 
SN Power inn i et partnerskap med det 
filippinske selskapet Aboitiz Power. Til 
sammen utgjør det nye selskapet, SN Aboitiz 
Power (SNAP), det største private selskapet 
innen fornybar energi på Filippinene. SNAP 

største internasjonale organisasjonene i 
Sør-Sudan».39 

Lange bånd
Sør-Sudan ble uavhengig fra Sudan i 2011. 
Da hadde norske bistandsorganisasjoner 
vært til stede i årtier. Kirkens Nødhjelp har 
vært aktive i både nord og sør fra 1972, mens 
Norsk Folkehjelp kom inn i sør fra 1986. Det 
lange og omfattende norske engasjementet 
blir videreført i både statsbygging og nærings-
livsutvikling etter uavhengigheten. 

I 1983 brøt det ut borgerkrig mellom nord, 
som var muslimsk og arabisk, og sør, som var 
dominert av kristne afrikanere. Ut over 80- 
og 90-tallet engasjerte det offisielle Norge seg 
stadig mer i konflikten. De ulike initiativene 
ga få resultater ut over oppmerksomhet 
rundt Sudan i Norge, og Norge i Sudan.40 I 
1993 ble det holdt flere hemmelige møter i 
Norge mellom regjeringen i Khartoum og 
opprørerne fra sør, Sudans People’s Liberation
Army/Movement (SPLA/M). Møtene var 

driver tre vannkraftverk i området Nord-
Luzon, helt nord i landet. Ett av kraftverkene, 
Magat, er blant Filippinenes største vannkraft-
verk og SNAP overtok dette ved privatisering 
i 2006. 

Jotun, Kongsberggruppen, Det Norske 
Veritas, Yara og Odfjell drilling er blant de 
øvrige norske selskapene på Filippinene.
Jotun selger båtmaling, Yara gjødsel og 
Odfjell driver oljeboring og tjenester knyttet 
til oljebrønner. Blant de mest omdiskuterte 
norske investeringene er gruvedriften til 
Intex Mindoro Nickel. De har blitt anklaget 
for manglende informasjon og konsultasjon 
med urbefolkning. 

CASE: NORMECA I SØR-SUDAN 

I 2006 inngikk en liten familiedrevet 
bedrift i Lørenskog en kjempekontrakt 
med myndighetene i Sør-Sudan om å 
bygge en rekke sykehus. Den gangen 
var entusiasmen stor, men nå ligger 
prosjektet brakk. 

Normeca spesialiserer seg på å levere midler- 
tidige og mobile sykehus til katastrofeom-
råder. Prosjektet i Sør-Sudan var Normecas
 største kontrakt noensinne.37 Også for 
Sør-Sudan var kontrakten enorm, og den 
fikk mye oppmerksomhet. Entusiasmen 
over kontrakten var stor, blant annet på et 
internettforum i Sør-Sudan. Nordmenn, og 
spesielt Norsk Folkehjelp, ble takket for inn-
satsen de har gjort for folk.38 I nettforumet 
blandet kommentatorene Norge, bistands-
organisasjoner og forretningsforbindelser. 

Det er kanskje ikke så rart at de blandet. Det 
er ikke så mange norske selskaper i Sør-
Sudan, og fortsatt er det bistand som domi-
nerer, for eksempel programmer som skal 
bidra til økonomisk utvikling og gode rutiner 
for investeringer, slik som Olje for Utvikling. 
Norsk Folkehjelp sier selv at de er «en av de

initiert av daværende utenriksminister 
Johan Jørgen Holst, som dermed utvidet 
Sudan-engasjementet fra sivilsamfunnet og 
forskningsmiljøet, til også å inkludere em-
betsverket. Møtene førte ikke fram. Samme 
år, i 1993, ble Norge med i en uformell troika
med Storbritannia og USA, som hadde ukent-
lig kontakt om fredsprosessen i Sudan.

I januar 2005 undertegnet regjeringen i 
Khartoum og SPLA/M en fredsavtale. En  
del av fredsavtalen var folkeavstemningen 
som førte fram til Sør-Sudans uavhengighet 
i juli 2011. I april 2005 arrangerte Norge en
giverlandskonferanse, som markerte at 
Norge fortsatt kom til å være en viktig aktør 
innen bistand til Sudan og Sør-Sudan.

En hvit sykehuselefant
Normeca spesialiserer seg på eksport av 
helseutstyr til katastrofeområder. Etter 
tsunamien i Sørøst-Asia i 2004 sendte 
Normeca mobile sykehus til flere av landene, 
og de har også sendt sykehus til Pakistan 

Norge har fortsatt å være en viktig samarbeidspartner for Sør-Sudan. Her møter Espen Barth Eide Sør-Sudans president Salva Kiir i Juba.  
Foto: Kjetil Elsebutangen, UD
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og Haiti etter jordskjelvene. Sykehusene er 
basert på ferdige containere som er enkle å 
transportere og raske å sette opp. Flere var 
overrasket over at det var dette selskapet som 
vant anbudet i Sør-Sudan, og ikke et foretak 
med mer erfaring med bygging og drift av 
permanente sykehus. 

Nå ligger prosjektet brakk. Pengene fra Sør-
Sudan har stoppet opp. Prislappen var enorm 
i forhold til Sør-Sudans statsbudsjett, og etter
kort tid viste det seg at verken Normeca eller 
Sør-Sudan greide å holde forpliktelsene sine.41 
Ronny Karlsen, logistikksjef i Normeca, mener 
det var for store ambisjoner hos myndig-
hetene som fikk dem til å inngå en kontrakt 
på 4,8 milliarder kroner for å bygge ti syke-
hus, to båtsykehus og 50 mobile klinikker.

Ett av sykehusene ble bygget, men aldri 
virkelig tatt i bruk. Sykehuset kunne skryte 
av norsk standard både på utstyret til medi-
sinsk behandling, og i oppholds- og bo- 
områdene for ansatte, pasienter og pårørende. 
I dag driver staten i Sør-Sudan en enkel helse-

stasjon inne på området. Normeca selv er 
helt ute, inntil de får tilbake resten av pengene 
som Sør-Sudan skylder dem, og garantier for 
utgiftene til å fullføre resten av kontrakten. 

– De trodde vel at de skulle få kjempestore 
oljeinntekter, og så har de fått mye mindre 
enn de har trodd, kanskje. De er nye, og det 
er mye som skal læres får å drifte et land. Slik 
forklarer Ronny Karlsen hvorfor prosjektet 
har stoppet helt opp. 

Fredsprofitører?
Prosjektet har fått betydelig oppmerksomhet 
i norske medier. Dagbladet omtalte Normeca 
som en «helseprofitør» og mente at selskapet 
hadde utnyttet Norges gode rykte i Sør-
Sudan.42 Krigsprofitør er et kjent begrep. Det 
er personer eller selskaper som på umoralsk
vis tjener på å opprettholde en krig, for 
eksempel ved å selge våpen og tjenester til de 
stridende parter.  Kan selskaper eller privat-
personer på tilsvarende måte bruke fred som 
et umoralsk grunnlag for å tjene penger?

– Faktum er at i sånne land så er det en 
del opportunister, sier Heidi Berg, som er 
kommunikasjonsansvarlig i Norfund, på 
spørsmål om hvordan det er for utenlandske 
bedrifter i Sør-Sudan. 

– Det er høy status å være norsk i Sør-Sudan, 
på grunn av historien Norsk Folkehjelp og 
Kirkens Nødhjelp har i landet. Det har nok 
gjort jobben enklere for oss fordi vi får mer 
tillit til å begynne med, sa Ingebrigt Mollan 
til bladet Appell. 43 Han er landsjef for Green 
Resources sitt datterselskap i Sør-Sudan,  
Tree Farms Sudan. Nafstad i Norfund  
bekrefter inntrykket av at nordmenn er  
veldig velkomne i Sør-Sudan. 

Opportunistene kan benytte seg av et godt 
norsk rykte for å skaffe seg kontakter og  
kontrakter. Det er ikke alltid det er like 
ryddig når det skjer. Myanmar og Sudan er 
blant de fem mest korrupte landene i verden, 
ifølge korrupsjons-jegerne i Transparency 
International. Etter dem ligger andre kon-
fliktfylte land, Nord-Korea, Afghanistan og 
Somalia, på en delt sisteplass. 

Ronny Karlsen anbefaler andre som vil inngå 
kontrakter med Sør-Sudan å ha orden i 
papirene.

– U-landene er jo kjent for korrupsjon, og 
penger under bordet. Det er viktig å holde 
seg unna det, så blir man også tatt seriøst i 
etterkant, sier Ronny Karlsen.

Normeca har blitt etterforsket for korrupsjon, 
både av norske og sør-sudanske myndigheter, 
men ingen har funnet noe ulovlig, ifølge 
Ronny Karlsen. Økokrim har ikke etter-
forsket selskapet, men saken kan ha blitt 
håndtert av et lokalt politidistrikt. Det er 
bekreftet at den sørsudanske helseministeren 
som inngikk avtalen, har måtte forlate posten 
sin og at styreleder i Normeca Sudan,  
Martin Malwal, som fikk utbetalt en million 
kroner for å sikre kontrakten, har vært etter- 

forsket for flere andre tilfeller av korrupsjon. 
Disse to eksemplene viser to mulige kobl-
inger mellom fredsdiplomati og nærings-
liv. Filippinene viser hvordan fredsdiplomati-
et kan bidra til å utvide kontaktnettverket for 
en ambassade, som igjen kan brukes av blant 
annet næringslivet. Normeca viser hvordan 
et langvarig norsk engasjement kan gi part-
ene høy tillit til norske bedrifter så vel som 
norske diplomater og bistandsorganisasjoner. 
Det neste kapittelet går dypere inn i hvordan 
bistandsmidler åpner opp for norsk nærings-
liv, med spesielt fokus på land der Norge har 
drevet fredsdiplomati. 

Konflikten i Sør-Sudan ble avsluttet i 2005, og Norge, USA og Storbritannia medvirket. Foto: Caritas
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NORGES TRIPPELROLLE
Selv om norske bedrifter investerte ufattelige en billion kroner i utlandet i 2010, 
går veldig lite av investeringene til fattige land, og enda mindre til land i konflikt. 
Bistandsordninger for næringslivet skal bøte på den høye risikoen.

Generelt er det lite norsk handel med utvik- 
lingsland, under 20 prosent av importen vår 
og bare fem prosent av eksporten vår går til 
u-land. 80 prosent av norske foretak sine  
investeringer i utlandet skjer innenfor 
OECD, det vil si i andre rike og utviklede 
land. Blant de landene der Norge har vært 
svært profilert på fredsdiplomati, er inves-
teringene enda mer begrensede. I 2011 var 
det over 3000 norskeide selskaper i utlandet. 
Av disse selskapene var ni på Filippinene, 
seks i Colombia, ett i Guatemala, og ingen 
selskaper i Burma/Myanmar eller Sør-
Sudan, ifølge SSB.44

I en del tilfeller vil en dermed se at selv om 
norsk fredsdiplomati lykkes, er ikke landet 
attraktivt for norske investeringer. I 1996 ble 

36 år med borgerkrig i Guatemala avsluttet, 
etter mange forhandlingsmøter i Oslo og en 
Oslo-avtale. Sterke stemmer fra bistands- 
organisasjonene var en viktig årsak til at
Norge engasjerte seg i fredsarbeidet. Freds-
avtalen ble fulgt opp med økt norsk bistand, 
som etter hvert har dreid mer over mot 
bistand til privat sektor. Likevel betyr ikke
det at norske selskaper hiver seg over inves-
teringsmuligheter i Guatemala.  
 
Ifølge Utenriksdepartementet og Statistisk 
Sentralbyrå er det kun ett norsk selskap 
etablert i landet. Yara er den eneste norske 
bedriften med lokal representasjon. I 
tillegg har Olje-fondet investert i kanadiske 
gruveselskaper som har aktiviteter i Guate-
mala. Selv om vannkraft er definert som en 

norsk interesse i regionen, har ingen norske 
aktører i fornybar energi etablert seg her.45 
En case i denne rapporten viser også at mye 
har blitt gjort for bedriftssamarbeid med Sri 
Lanka, uten at det har tiltrukket seg de store 
investeringene.

Den generelle lave handelen med land i sør 
er en viktig grunn til at koblingene mellom 
norsk fredsdiplomati og norske nærings-
interesser er svake. To faktorer kan endre 
dette, for det første at handel med utviklings-
land stadig øker, og for det andre at freds-
diplomatiet ofte etterfølges av bistands-
satsninger på å bygge opp næringslivet.  
Slike bistandsordninger skal bidra til å  
redusere risikoen ved å investere i konflikt-
områder, og oppmuntre bedriftene til å ta 
større samfunnsansvar. 

– Det er en enorm risiko for at alt går tapt
Norsk næringsliv etablerer seg i utlandet ut  
i fra en vurdering av inntektsmuligheter opp 
mot risiko. Ifølge økonom Halvor Mehlum  
er det krevende å investere i konfliktområder,  
fordi det er vanskelig å vite hvordan landet  
vil utvikle seg. Hvis konflikten blusser opp 
igjen, risikerer investorene å miste alt. Det 
kan de også risikere hvis landet har svake 
lover som regulerer investeringer. Manglende 
infrastruktur, manglende spesialkompetanse 
og frykt for politisk ustabilitet, skattehopp, 

privatisering og korrupsjon er faktorer  
som hindrer utenlandske investeringer i 
utviklingsland. 

«Å investere i lite utviklede økonomier er 
[…] forbundet med stor risiko» skriver 
Veiledningskontoret for næringsutvikling i 
utviklingsland på sine nettsider. For mange 
selskaper er det vanskelig å vite hva som 
er risikofaktorer i et land der det er gjort 
få investeringer fra før. Ifølge en bruker-
undersøkelse hos Innovasjon Norge er man-
glende kunnskap om regler og betingelser 
den fremste utfordringen for norske  
selskaper som vil etablere forretningsvirk-
somhet i utviklingsland. At lokale myndig-
heter og næringer har tillit til norsk nærings-
liv, er ikke en tilstrekkelig faktor for å få 
norske investeringer. Området og ressursene 
må også være interessant for de norske sel-
skapene. Når norske selskaper etablerer seg 
i utlandet, handler det lite om hvilke råvarer 
og ressurser som er tilgjengelige i de enkelte 
land. Det er mye viktigere å etablere seg der 
selskapene selger varer. 46 Dette utgjør direkte
hindre for å etablere seg i land der Norge 
driver fredsmegling, fordi langvarige konflik-
ter ødelegger økonomien, slik at selskapene 
selger færre varer. 

Etiske utfordringer
Et sterkt sivilsamfunn i opprinnelseslandet 

•	 Støtter forstudier, opplæring av lokalt ansatte, infrastruktur og tiltak som bedrer helse, miljø     
     og sikkerhet (HMS) og bedrifters samfunnsansvar. 
•	 Prioriterer fornybar energi, sjøfart, havbruk, jordbruk og skogbruk, samt miljøteknologi. 
•	Utbetalte 45 millioner til næringsetablering i 2011, og i «Næringsliv skaper utvikling» loves   
 de ytterligere tildelinger. 
•	 Prioriterer land som deltar i Business MatchMaking-programmene (se nedenfor), de minst  
 utviklede landene, Afrika sør for Sahara og utvalgte samarbeidsland for langsiktig bistand.
•	Det store flertallet av støttemottakerne er små og mellomstore norske bedrifter. Om lag halv-
     parten av de støttede prosjektene har de siste årene vært i de fem landene med Business Match   
     Making programmer, men utover dette har den geografiske spredningen vært stor.  
     I 2010-2011 ble det gitt støtte til prosjekter i mer enn 30 land.

NORAD

Fredsdiplomati handler også om å skape gode relasjoner til viktige internasjonale aktører. Utviklingsminister Heikki Holmås skal samarbeide med 
Clintons stiftelse for å skaffe mer ren energi til fattige land. Foto: Svein Bæra, UD  
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bidrar til å stille høye krav til selskapene som 
etablerer seg ute. For mye oppmerksomhet 
rundt korrupsjon og høy avkastning er ikke 
bra for selskapets omdømme. Selskaper som 
får høy avkastning på investeringer i fattige 
land risikerer å få kritikk for å ta seg for godt 
betalt, ifølge Halvor Mehlum. Han mener 
at det spesielt gjelder investeringer i lokalt 
næringsliv. Samtidig er det lettere å hente  
ut høye overskudd på investeringer i utvin-
ning av naturressurser. 

Mehlum påpeker også at for å lykkes må  
man i enkelte konfliktområder være villige til 
å være litt småkorrupt eller tøye noen regler, 
for å kunne gripe muligheter som ikke ellers 
ville vært der. Det kan bety at selskaper som 
blir fulgt nøye av sivilsamfunn og medier 
i hjemlandet sitt vegrer seg for å gå inn i 
enkelte land og sektorer, mens små selskaper 
eller selskaper fra land hvor de ikke blir så 
nøye fulgt i sømmene, lettere vil kunne gjøre 
investeringer som er på kant med etiske for-
ventninger. Det kan for eksempel føre til at 
de største norske selskapene har mye mindre 
handlingsrom enn konkurrenter fra Kina, 
og at det handlingsrommet blir ytterligere 
begrenset når norske bistandsorganisasjoner 
har en sterk lokal tilstedeværelse, slik som i 
Guatemala og Sør-Sudan.

Høy risiko krever høy avkastning, eller 
offentlig hjelp
Prosjekter som er svært risikofylte er vanske-
lige å støtte, både for banker og myndigheter. 
Det bidrar til å redusere den type inves-
teringer, ifølge Halvor Mehlum. En mulighet 
for å skaffe seg risikovillig kapital er gjennom 
samarbeid med statlige aktører. Derfor er det 
etablert betydelige norske og internasjonale 
støtteordninger for å utvikle næringsliv i  
utviklingsland og land som nylig har avsluttet 
en konflikt. Fattige land der Norge allerede er 
sterkt engasjert, slik som landene der vi har 
drevet fredsmekling, får en høy prioritering 
fra norsk side. De fleste virkemidlene finan-
sieres over bistandsbudsjettet, og til sammen 

har private aktører fått 1,6 milliarder kroner 
for å satse i lav- og mellominntektsland.47

Det siste tiåret har regjeringen seksdoblet 
bistanden til næringsutvikling, og de har en
høy tillit både til at næringsliv skaper 
utvikling, og til at norsk næringsliv følger 
krav til antikorrupsjon og bærekraft. 

«I alle samfunn opp gjennom historien 
har næringsdrivende vært selve motoren 
i å skape produksjon, jobber, inntekter 
og økt velstand». Slik åpner daværende 
utviklingsminister Erik Solheim dokumentet 
«Næringsliv skaper utvikling - Hva norske 
myndigheter gjør for å fremme private inves-
teringer i utviklingsland».48 Det ble lagt fram 
på næringslivets bistandskonferanse i februar 
2012 og gjennomgår offentlige norske tiltak. 
Ifølge dokumentet er formålet med de norske 
tiltakene å «redusere investors risiko», for 
å øke investeringene. Solheim lokker med 
at «Utviklingslandene representerer viktige 
nye markeder som flere norske selskaper 
bør prøve ut». Men samtidig «De bistands-
finansierte støtteordningene har som mål å 
fremme utvikling i u-landene, ikke å fremme 
norsk næringslivs interesser i utlandet.» 

Flere av selskapene i land der Norge har 
vært inne i fredsarbeidet, har også søkt ulike 
norske myndigheter om midler. Green 
Resources, som blant annet driver i Sør-
Sudan, har hatt en rekke avtaler, Interoil 
har søkt om bistandsmidler, og Normeca i 
Sør-Sudan er skuffet over at de har fått lite 
norsk drahjelp i et land som er svært viktig 
for Norge. De tre følgende casene viser 
eksempler på bruk av ulike norske støtteord-
ninger for norsk næringsliv i utviklingsland. 

CASE: NORFUND I SØR-SUDAN 
OG MYANMAR

Blant landene der Norge setter inn krefter 
både på å skape fred og utvikle nærings-
liv er Sør-Sudan og Myanmar. I oppsum-
meringen av Norfunds arbeid i 2012 er 
nettopp disse to landene framhevet 
som spesielt viktige for samarbeid. 

I redegjørelsen til Stortinget om utviklingen  
i Sudan og Norges fremtidige rolle, trakk 
Jonas Gahr Støre fram at norsk «Støtte til 
fredsbygging gjennom demobilisering og 
lokal fredsbygging vil også fortsette, samtidig 
som Norge ser etter muligheter for å utvide 

bredden av samarbeid gjennom engasjement 
med norsk næringsliv og kulturliv».49

Ifølge Norads nettsider har Sør-Sudan mot-
tatt 766 millioner kroner i bistand fra Norge 
etter uavhengigheten i 2011. 53 millioner 
av denne summen har gått til privat sektor. 
Bare i 2012 fikk privat sektor 41 millioner i 
bistand. 

– Det er jo ingenting der. Våre kollegaer i 
Frankrike og Nederland blir sjokkert når de 
hører at vi er inne i Sør-Sudan. Det er det 
nesten ingen andre som tør, sier Heidi Berg 
i Norfund. 

Et skrikende kapitalbehov 
Norfund er blant dem som kanaliserer 
bistand til privat sektor i Sør-Sudan. På sine 
nettsider skriver de at «Det er svært viktig  
for utviklingen i Sør-Sudan at internasjonale 
investorer kommer på banen, slik at det 
skapes arbeidsplasser og inntekter for lokal-
befolkningen.»

– Kapitalmangelen er skrikende i Sør-Sudan, 
sier sjef for strategi og analyse i Norfund, 
Ola Nafstad. 

Det betyr at selskaper ikke får muligheter til 
å ta opp lån slik at de kan gjøre nødvendige 
investeringer for å komme i gang eller utvide. 
Lokalt næringsliv er tvunget til å til kenyan-
ske eller ugandiske banker og ta opp lån til 
høye renter der, fordi det ikke finnes lokale 
banker. 

Sammen med Swefund, som er det svenske 
investeringsfondet, har Norfund startet 
finansselskapet Kinyeti Capital i Sør-Sudan. 

Det er et investeringsfond som kan gå inn 
som medeier i lokale småbedrifter ved å tilby 
etableringslån, som et slags fond for små- og 
mellomstore bedrifter, eller en kommersiell 
variant av mikrofinans.52 Selskapet skal ikke 
gå inn i bedrifter som utvinner naturressurs-
er, men kan gi lån til for eksempel bakerier 

•	 Eies av Utenriksdepartementet
•	 Etablert i 1997 for å satse på privat   
 forretningsliv som et middel for å   
 redusere fattigdom. Norfunds mål er ikke   
 å fremme norsk næringsliv, men å bidra   
 til et bærekraftig næringsliv i land i sør.
•	Har blitt styrket av den rød-grønne regje-  
 ringen, blant annet gjennom to milliarder   
 bistandskroner i 2011 og 2012. 
•	Halvparten av investeringene er gjort i   
 norske selskaper, først og fremst gjennom   
 SN Power. 
•	 Prioriterer sørlig og østlig Afrika, 
    Mellom-Amerika og Sørøst-Asia.50

•	 Prioriterer fornybar energi, finanssektor   
 og landbruk.51 Omlag halvparten av 
    investeringene går til fornybar energi. 
•	Hovedsakelig investerer Norfund i sel-  
 skapenes egenkapital, slik at selskapene   
 står bedre rustet til å ta opp lån eller   
 overleve svingninger. Da kan Norfund   
 eie fra 35 til 49 prosent av selskapene. 
•	 Kan også gi mindre lån, i 2011 ble det   
 gitt tre slike lån til norske småbedrifter.  
•	 Ved inngangen til 2012 hadde Norfund 
    investert 7,6 mrd. kroner direkte eller   
    indirekte i til sammen mer enn   
    300 selskaper.

NORFUND
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som trenger småbeløp. Det er naturres-
sursene som tiltrekker seg de utenlandske 
investorene, så derfor vil Norfund bidra til 
å skape et bredere næringsliv, som er både 
bærekraftig og gir lønnsomhet over tid, slik 
at staten etter hvert kan få skatteinntekter, 
forklarer Heidi Berg. 

Vanligvis skal ikke Norfund være den største 
eieren i prosjektene sine, men i Kinyeti er de 
det, og har fått tillatelse fra Norad til å være 
det, fordi det er en så høy prioritering å få i 
gang lokalt næringsliv. 

Svak stat gir høy risiko
Langtidsplanen for Norfund er å vise at det 
går an å drive lønnsomt, selv i en så sårbar 
stat. Nå er det få andre seriøse internasjonale 
investorer som er interessert i Sør-Sudan. 
Norfund vil gjerne ha med seg flere bedrifter 
og større privat kapital, men det er veldig 
vanskelig å få dem til å satse  
på så risikofylte investeringer.

– Vi må gå med veldig små steg når vi er i så 
sårbare stater som Sør-Sudan og Myanmar, 
sier Berg. Kinyeti Capital er dermed mye 
mindre enn tilsvarende fond i andre land, 
som Norfund har investert i, sier Heidi Berg.

I følge Berg mangler Sør-Sudan alt som 
trengs for å sikre at næringslivet utvikler  
seg til fordel for hele landet. I Sør-Sudan er 
det lite erfaring med kontroll med nærings-
liv, lite lover og regler og ingenting er sikkert, 
utdyper hun. Det betyr at de som vil inves-
tere, må ta stor risiko. Når risikoen er så høy 
må investeringene gi avkastning veldig raskt. 
Tidsperspektivet for investorer i Sør-Sudan 
måneder, ikke år, ifølge Norfund. Alterna-
tivet er å finne muligheter for veldig høy 
avkastning etter veldig små investeringer, 
som ifølge samfunnsøkonomen Halvor 
Mehlum, gjør det attraktivt å utvinne 
naturressurser, men lite annet.

Investorer reiser i flokk
Norfund satser både i Sør-Sudan og Myanmar. 
Landene har mange likhetstrekk siden begge 
er markeder som nettopp har åpnet seg, men
det er også store skiller. Mens det er vanskelig
å tiltrekke utenlandske investeringer til   
Sør-Sudan, er mange allerede på vei inn i 
Myanmar.

– Investorer går gjerne i flokk, slik at når én 
først har vist at det er mulig, vil andre kom-
me etter, sier Ola Nafstad i Norfund.

Det er allerede en god del kinesiske inves-
teringer i Myanmar, for Kina har ikke deltatt 
i sanksjonene. Nafstad forventer at etter hvert
vil også de store selskapene med base i USA 
komme. Nærheten til andre store vekst-
økonomier i Øst-Asia har også betydning
for investeringene i Myanmar. Som de 
tidligste norske selskapene som gikk inn i 
Myanmar, trekker både Telenor og Jotun 
fram at Myanmar er attraktivt fordi de 
allerede har godt fotfeste i landene rundt. 

– Vi har en ambisjon om å etablere oss i 
de fleste landene i regionen, og er allerede 
tungt inne i nabolandene. Da var Myanmar 
et naturlig neste steg, sier Sverre Knudsen, 
kommunikasjonsdirektør i Jotun.

CASE: SKOGPLANTING I 
SØR-SUDAN

Det er lett å tiltrekke investeringer i 
oljesektoren. Lykkes de, er det mulighet 
for store inntekter på kort sikt. Andre 
sektorer er mer avhengig av offentlig 
støtte, slik som investeringer i fornybar 
energi.

Ifølge SSB er det ett norskkontrollert selskap 
i Sør-Sudan. Selv om olje er landets viktigste 
inntektskilde, driver ikke dette selskapet 
innenfor olje. De skal plante trær, og har søkt 

støtte fra en rekke norske bistandsordninger. 
Blant annet har de mottatt 120 millioner 
kroner fra Norfund.53

Næringslivet følger politikernes penger
I august 2012 møtte forretningsmannen Tom
Vidar Rygh utviklingsminister Heikki Holmås
 for å diskutere selskapet Green Resources. 
Med seg til møtet hadde han en rekke forslag 
til hvordan UD og departementets underlig-
gende enheter kunne støtte selskapet. 

Da Rygh ba om møtet avsluttet han e-posten 
med at «Dette er en svært lønnsom virksom-
het etter enhver målestokk (bedriftsøkonomi, 
miljø og samfunnsutvikling), men Afrika blir
av de fleste sett på som et ’skummelt’ område.»

I møtereferatet står det at «Utfordringene ved 
driften spenner seg vidt fra politiske forhold,  
kulturell forståelse og tilgang på lokal skog-
kompetanse og ekspertise. Men, ifølge Rygh, 
er den største utfordringen finansiering.  
Private investorer vegrer seg for Afrika.» 
 

Derfor ville Rygh ha staten inn som eier, for  
å få tilgang til risikokapital. 

Green Resources har skogplantasjer i fire  
øst-afrikanske land, inkludert Sør-Sudan. 
Til sine ulike prosjekter har de søkt om 
offentlige midler gjennom mange organer. 
De har hatt avtaler med Finansdepartemen-
tet om klimakvoter (avsluttet i 2012), med 
Fredskorpset, med Norfund, og i møtet med 
Holmås diskuterte de muligheter for å kom-
me inn under den norske skogsatsningen.

Ubrukte skogplantasjer
I Sør-Sudan har Green Resources leid 1800 
km2 kommunalt land for 99 år framover. 
Området, som er nesten like stort som  
Vestfold, skal brukes til skogplantasjer.  
Green Resources skal også bistå lokalmiljøet 
med å bygge en skole, et helsesenter og et 
samfunnshus, men det er ikke spesifisert om 
det er del av den årlige leiesummen på 70 000
kroner, eller et tillegg. I dag står jorden ubrukt,
blant annet fordi Green Resources ikke får 
offentlig norsk støtte. 

Green Resources søkte Norad om nesten 15 millioner kroner for å utvikle treplantingen i Sør-Sudan. Foto: Andrew Heavens/Flickr
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Green Resources har søkt Norad om nesten 
15 millioner kroner for å utvikle treplantingen
i Sør-Sudan. Da de fikk avslag uttalte direktør 
Mads Asprem følgende til Bistandsaktuelt

– Det synes vi er skuffende, særlig med tanke
 på hvor viktig Sør-Sudan er for Norge. 

Selskapet hadde forventet at den norske inn-
satsen, med både fredsbygging og utvikling  
i Sør-Sudan, ville gjøre det lettere å få tilgang 
til den norske bistanden til privat sektor. Til 
Caritas skriver Asprem at «eventuell norsk 
humanitær og freds-skapende innsats har 
liten eller ingen innvirkning på Green 
Resources sin virksomhet – dessverre». 

På nettsidene sine beskriver Green Resources
Sør-Sudan som en liten operasjon, men dette 
området er omtrent halvparten av selskapets 
totale tilgjengelige landareal. Green Resources 
i Sør-Sudan kan bli en stor inntektskilde, hvis 
skogplantingen blir noe av. 

Mye etisk oppmerksomhet
Selskaper i utviklingsland kan få betydelig 
oppmerksomhet fra sivilsamfunn og presse 
i sine hjemland, ifølge Halvor Mehlum ved 
UiO. Green Resources har blitt omtalt i en 
rapport fra Norsk Folkehjelp om landran i 
Sør-Sudan,54 og i artikler i Bistandsaktuelt  
og Dagens Næringsliv. 

I tillegg har to studenter ved universitetet  
på Ås har skrevet masteroppgaver om  
Green Resources sine plantasjer i Tanzania 
og Mosambik. Begge konkluderer med at  
selskapet har lovet for mye da de lovet en 
vinn-vinn situasjon for både seg og lokal- 
befolkningen.
 
– Green Resources i Mosambik driver 
landran, hvis en bruker ulike internasjonale
organisasjoner sine definisjoner, sier 
Kenneth Lia Solberg, en av studentene.  

Han mener at det ikke er usannsynlig at  

også virksomheten i Sør-Sudan kan være  
på  kanten, siden funnene i Tanzania og  
Mosambik er så like. 

En av grunnene til at Green Resources har 
fått mye oppmerksomhet i Norge, er navnene 
bak selskapet. De er ikke grønne på inves-
teringer.  Mads Asprem har tidligere uttalt 
at det ble startet nærmest som et hobby-
prosjekt, men nå er selskapet snart 20 år 
gammelt. Med seg på hobbyprosjektet fikk 
den tidligere skogsfinansmannen andre 
investorkjendiser som Kjell Inge Røkke, 
Erik Bøhler samt shippingarvingen Petter 
PrebenWilhelmsen. Rygh, som ba om møtet 
med utviklingsministeren, er en av de største 
aksjonærene i selskapet, og han har tidligere 
vært direktør i Orkla og styreleder i Telenor. 
Et oppslag i Brønnøysundregisteret viser at 
han er styreleder i elleve selskaper.

CASE: SRI LANKA, SMÅ-
BEDRIFTER OG OLJELEITING

Gjennom bistand har Norge bidratt til å 
utvikle næringsliv på Sri Lanka i snart 
20 år. Parallelt med dette har blant 
annet Erik Solheim vært en ledende 
figur i fredsprosessen. Det har skapt 
debatt om de norske investeringene i 
Sri Lankas oljesektor.
 
Sri Lanka ble hovedsamarbeidsland for norsk 
bistand i 1977. Fra 1983 eskalerte konflikten 
mellom Sri Lankas regjering og separatist-
bevegelsen LTTE. Tamiltigrene kjempet for 
en tamilsk stat nord og nordøst på øyen. 
Sommeren 1990 ba den srilankiske utenriks-
ministeren Norge om å hjelpe til med å eta-
blere kontakt med LTTE, ifølge Kristiansen 
ved Institutt for Forsvarsstudier.1 Norge 
tilbød seg å være vertskap for forhandlingene,
men det var først i 1999 at begge partene 
i konflikten ba Norge om hjelp. I 2000 ble 
Norge offisielt kjent som tilrettelegger i freds-

prosessen. Norske tilretteleggere hjalp til å 
få på plass våpenhvilen i 2002, men freds-
forhandlingene brøt sammen i 2003. I 2006 
brøt det ut krig mellom partene. Samme året 
avsluttet Norge sin rolle som tilrettelegger 
for fredsforhandlingene. Regjeringen på Sri 
Lanka tok gradvis over områdene som tamil-
tigrene kontrollerte. I 2009 hadde regjeringen
vunnet krigen, LTTE var så godt som til-
intetgjort militært og konflikten var over.  

Satsning på småbedrifter
Den norske kontakten med Sri Lanka startet 
som bistandsprosjekter, etter hvert har også 
næringslivet fått en rolle i bistanden. Siden 
1994 har Norad finansiert Business Match 
Making-programmet på Sri Lanka. Norad 
anslår at programmet har skapt ca. 200  
arbeidsplasser siden oppstarten, og at 
bedriftene som deltar i programmet står 
for 60 prosent av eksporten fra Sri Lanka til 
Norge, som tredoblet seg fra 2004 til 2008.56 

Rundt 30 norske selskaper er etablert på Sri 
Lanka, de fleste gjennom dette programmet. 
De ulike selskapene jobber med blant annet 

fisk, båtproduksjon og fornybare ressurser.57  
Utenriksdepartementet trekker fram Klaro 
Lanka59 som en suksesshistorie fra program-
met på Sri Lanka. Siden 2009 har risør-
selskapet Klaro Renseanlegg sitt samarbeid 
med Dhanusha Marine har mottatt 1,3 
millioner kroner fra Norad, til reisetilskudd, 
forundersøkelse, pilot/prøveproduksjon og 
opplæring. I 2012 gikk Klaro Lanka fortsatt 
ikke med overskudd, ifølge UD.60 

Klaro Lanka skal levere renseutstyr til 
hoteller, og er dermed en del av Sri Lankas 
satsning på reiselivsnæring. 

– Det er jo fordi Sri Lanka, etter at krigen 
nå er over, akter å satse på turistnæringen. 
For øvrig en næring jeg tror må ha mange 
muligheter. Maken til klima skal en nemlig 
lete lenge etter, selv om det var litt varmt, sa 
eieren av Klaro Renseanlegg til Aust-Agder 
blad i 2010.61

Hvis freden blir langvarig, vil slike inve-
steringer i turisme og andre næringer kunne 

Rundt 30 norske selskaper har funnet partnere på Sri Lanka gjennom Norads Business MatchMaking-program, de fleste innen fiskeri og båter. Foto: Caritas
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•	 Samarbeid mellom norske og lokale  
 selskaper.
•	 Finansiert av Norad, drevet av  
    Innovasjon Norge. Innovasjon Norge   
     er primært et verktøy for å utvikle    
     norske bedrifter i Norge, men hjelper 
     dem også ut i verden. Asia er en klar   
     satsning for Innovasjon Norge, som      
     har ti kontorer der, ett kontor i Afrika   
     (Sør-Afrika) og ett kontor i Latin- 
     Amerika (Brasil). 
•	 Skal bistå norske bedrifter til å satse på  
 vanskelige markeder.
•	 I 2010 ble 63 norske bedrifter godkjent  
 for «matching» og i 2011 var tallet 86.
•	 Finnes i Sri Lanka, India, Vietnam,  
 Bangladesh og Sør-Afrika, vil utvide
     til Øst-Afrika i 2013, og siden Vest- 
     Afrika.
•	 For Sør-Sudan vektlegges det «store  
 politiske fokuset og ønsket om å  
 bidra til økonomisk utvikling i landet,  
 men Norad konkluderer med at det  
 ikke er hensiktsmessig med en tradisjo- 
 nell BMMP-tilnærming, men muligens  
 en spesialordning med fokus på mulig 
 heter for norske bedrifter».58 
•	 Programmet på Sri Lanka drives av 
    konsulentselskapet Advance Business   
    Partner, ikke Innovasjon Norge. 

BUSINESS MATCHMAKING-PROGRAMMER

gi god avkastning, men det er svært risikofylt. 
– Investeringer i turistnæring krever at man 
er mer enn bare risikovillig, man må heller 
være eventyraktig, sier Halvor Mehlum ved  
Universitetet i Oslo.

Kontroversiell rolle på Sri Lanka
Business MatchMaking-programmet 
begynte flere år før Norge inntok en rolle 
som fredsdiplomat, og varer til flere år etter 
at den rollen er avsluttet. Det er knyttet til 
Norads rolle som bistandsdonor, heller enn 
selve fredssamarbeidet. Det som derimot 
sammenfaller mer med Norges offisielle rolle 
i fredsprosessen, er engasjementet til et norsk 

selskap som har leitet etter olje på Sri Lankas 
havbunn.

Fra 2001 til 2006 hadde Asker-selskapet TGS 
Nopec Geophysical Company ASA eksklusiv
kontrakt for seismiske undersøkelser, ifølge 
Sri Lankas oljesekretariat.62 Selskapet fant  
olje, og solgte dataene videre til andre olje- 
selskaper som hadde konsesjon til å drive 
prøveboring og utvinning.63 I 2006, samtidig 
som fredsprosessen ble stoppet av en ny krig, 
ble samarbeidet brått avsluttet. Ifølge Store 
norske leksikon bidro Norge med 12 millioner 
kroner til nettopp seismiske undersøkelser
dette året.64 Myndighetene på Sri Lanka 
betalte TGS Nopec nesten 70 millioner 
kroner for å avslutte kontrakten.65 

Forholdet mellom Norge, TGS Nopec, tamil-
tigrene og oljen har vært under kritisk søkelys
 i flere medier i Sri Lanka.66 Oljefeltene ligger 
i havet nord for Sri Lanka, og tamiltigrene 
kontrollerte disse områdene, både på land og 
til dels til havs gjennom en maritim seksjon. 
Et leserinnlegg i avisen Island i 2006 avslutter
med «Og dermed har vi det åpenbare
spørsmålet ‘Kan olje være hovedårsaken for 
Norges støtte til verdens mest hensynsløse 
terrorister?’» 67

Ifølge en artikkel i tidsskriftet Contemporary 
South Asia, har Erik Solheim sagt at det var  
«helt tilfeldig at Norge var involvert i  
Sri Lanka da naturressursene ble funnet».68 
Kritikken har dradd inn betydningen av 
oljeinntekter for den norske velstanden, og 
Solheims ansvar for Olje for Utvikling som 
utviklingsminister.69 Andre har avvist 
kritikken med at den bunner i den anti-
norske holdningen kommunistpartiet JVP  
og buddhistpartiet JHU har på grunn av  
Norges rolle i fredsprosessen.70

Diskusjonene rundt TGS Nopec kan også 
vise at det norske fredsarbeidet ikke åpnet 
landet for norske investeringer, men snarere 
tvert i mot. «Norsk næringsliv har naturlig 

nok vært tilbakeholdne med å investere i 
et land som har vært preget av krigshan-
dlinger», skriver Norad i sin gjennomgang 
av Business MatchMaking-programmet på 
Sri Lanka fra 2010. Det norske fredsarbeidet 
kan også ha gjort det vanskeligere for norske 
bedrifter å investere i landet, ifølge Norges 
spesialutsending til fredsprosessen på  
Sri Lanka, Jon Hanssen-Bauer.40 

I Kristiansen sin rapport om norske inter-
esser i engasjementspolitikken kommer det 
fram at fredsarbeidet gjorde det vanskeligere 
for norske selskaper og myndigheter «å gå 
inn på områder hvor Norge har spisskom-
petanse, for eksempel klima, havrett, hav- og 
fiskeriressurser, og oppbygging av ett olje-
byråkrati». Hun skriver at «slike initiativ vil 
fort kunne bli mistenkeliggjort. NORADs 
stasjonssjef i Colombo fra 1987 til 1990, Dag 
Larsson, har en lignende oppfatning når 
han sier at man var livredd for at det skulle 
oppfattes som norsk innsats på Sri Lanka 
hadde bakenforliggende motiver. Godt 

ANDRE AKTØRER

•	 INTSOK er et samarbeid mellom norske  
 myndigheter og oljeindustrien, som 
    jobber for å mer norsk oljeindustri i ut-
    landet. 13 lokale olje- og gassrådgivere, 
    hvorav seks i Asia og to i Latin-Amerika.71

•	 INTPOW er et tilsvarende samarbeid 
     som jobber for å fremme norske 
     selskaper innen fornybar energi.72

•	 Veiledningskontoret for næringsutvikling 
     i utviklingsland er etablert av Norfund 
     og Norad og gir råd om støtteordninger 
     for bedrifter som ønsker å satse i 
     utviklingsland.73 
•	 Fredskorpset er en del av Norad. I dag   
     er elleve prosent av partnerne i privat 
     næringsliv, men  Fredskorpset ønsker  
     flere. Fredskorpset har  blant annet  
     samarbeidet med Green Resources,  
     men ikke på deres prosjekter i  
     Sør-Sudan. 

begrunnede forespørsler om norsk bistand i 
olje- og gassektoren ble således møtt med et 
’nei’. Ifølge Larsson var det slik at ’interessene 
i fredsprosessen ble klart overordnet norske 
kommersielle interesser’».  
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