
www.folkehogskoleradet.no/iu

D
e

s
ig

n
: 

K
ri

s
ti

n
 S

k
e

ie
 A

n
to

in
e

, 
K

S
A

_d
e

s
ig

n

Globalvettregel 9
Del 9 av 9 – kampanje om Globalvettreglene
(Uke 1-9, 2020)

DET ER INGEN SKAM Å SNU OM ENGASJEMENTET IKKE ER BÆREKRAFTIG

Bård Vegar Solhjell,  
direktør i Norad

du som ansatt eller elev ved en folkehøgskole ønsker å 
bidra til en bedre verden er det viktig at det du gjør er 
bærekraftig. Selv om tanken er god og ditt ønske om å vise 
solidaritet er ektefølt, kan det hende at ditt engasjement 
virker mot hensikt. 

Det er tre viktige spørsmål du må stille: 
1. Er prosjektet sosialt bærekraftig, eller vil det ha utilsikta 
konsekvenser for samfunnet vi går inn?
2. Er det økonomisk bærekraftig? Er mottaker i stand til å 
videreføre prosjektet etter at vi har bidratt med vårt?
3. Hvordan påvirkes klima og miljø? 
La oss si målet er å bidra til å bygge en brønn i en landsby. 
Har dere da tenkt på hvem som vil vinne mest på at brønnen 
bygges? Vil det være mulig for noen å ta kontroll over 
brønnen og bruke den til å utnytte sårbare grupper? Kan 
brønnen føre til at maktbalansen i lokalsamfunnet forstyrres 
slik at ulikheten mellom grupper eller individer øker? Er det 
da sosialt bærekraftig å brygge brønnen? 
Og er brønnen økonomisk bærekraftig? Selv om giveren tar 
kostnadene ved å bygge selve brønnen, må lokalsamfunnet 
selv ta ansvar for å drifte den. Har lokalsamfunnet økonomi 
til dette? Og føler de eierskap nok til å sørge for vedlikehold 

Å samle inn klær eller andre gjenstander som sendes til 

miljømessig; Fattige mennesker får noe de trenger, og 
klær/ting blir gjenbrukt i stedet for at det kastes. Men det 
som ofte skjer er at disse klærne selges på lokale markeder 
av enkeltpersoner som ser sitt snitt til å utnytte situasjonen. 

lokale produsenter og butikker taper i konkurransen. 
Og det er neppe økonomisk bærekraftig at folk bare får 
ting. Det er mye viktigere at de får utdanning og jobb, slik 
at de kan tjene penger til å kjøpe det de trenger selv. Da 
vil de også beholde sin verdighet og bidra inn i den lokale 
økonomien. 

heller ikke særlig bærekraftig for klimaet. I tillegg, utgått 
elektronikk og gamle biler fra land i nord utgjør ofte en 
helsetrussel lokalt i mottakerlandet.
Jeg har lyst å trekke fram et eksempel til før jeg kommer fra 
til den åpenbare konklusjonen…
Å engasjere seg i et barnehjem i et fattig land være både 
lærerikt og givende for norsk ungdom. Og tilsynelatende 
trenger de sårbare barna denne hjelpen. Men er det sosialt 
bærekraftig at barn med traumer og omsorgssvikt i bagasjen 
knytter seg til en vestlig hjelper i noen uker, for så å miste 

økonomisk bærekraftig, eller er det vår etterspørsel i vesten 
etter å gjøre noe meningsfylt som skaper barnehjemmene 

Å SNU! 

grav. Og lytt til erfarne bistandsfolk! Ender du med en 
dårlig magefølelse er det bare å trå på bremsen og si: 

 
Etterstreb likeverdige 

sam-arbeid og kulturmøter

Unngå «bestilling» til partner- 

organisasjon – finn ut sammen hva som  

er god erfaringslæring. Styrk «vi» følelsen 

og unngå «oss-dem»  

opplevelser. Turistdag?  

Inviter lokale ungdommer.

 
Det er ingen 

skam å snu om 
engasjementet ikke 

er bærekraftig
Reflekter, evaluer og undersøk: Hvordan 

er hensynet til miljø og klima, sosiale  

og økonomiske forhold? Hvordan  

kan jeg og min folkehøgskole  

bli mer bærekraftig? 
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