
Ja til kreative og nyanserte folkeopplysere! 

 

I 1984 sangt et kjendisspekket Band-Aid «It`s a world of dread and fear», og «where the only water 

flowing, is the bitter sting of tears». Tretti år har gått, og SAIH mener det er på tide å ta et oppgjør 

med elendighetsbeskrivelsene og de stereotypiske fremstillingene av utviklingsland. Vi oppfordrer 

bistandsorganisasjoner, media og politikere til å følge opp. 

 

Forenklende fremstillinger –hinder for utvikling 

I vestlige medier, bistandsorganisasjoner og akademia presenteres mye informasjon som gir 

svært unyanserte bilder av samfunn i Sør. SAIH mener at en ensidig negativ fremstilling av 

globale utviklingsspørsmål bidrar til å skape et uriktig bilde på situasjonen og løsninger for 

utviklingsland. Slik kan forenklede forklaringer være til direkte hinder for utviklingen i et 

land.  

 

Utviklingsland er forskjellige, de består av komplekse og varierte forhold, og til tross for at 

det kan finnes både fattigdom og elendighet – så rommer “Sør” så mye mer enn bare nød.  I 

de senere år har man også sett framveksten av «Africa Rising», en fremstilling som på 

omvendt vis har et ensidig fokus på afrikanske land som fremvoksende markeder, men som 

unngår å ta opp problematikker rundt ulikheter og skjev maktforedling. 

 

SAIH mener at disse ensidige fremstillingene må endres, Unyansert informasjon er ikke bare 

sårende ovenfor dem det gjelder, til tider har den heller ikke rot i virkeligheten. Framfor at 

nordmenn skal bli apatiske og miste troen på positiv endring på grunn av ensidig negativ 

informasjon, ønsker SAIH å ansvarliggjøre de av oss som jobber med å spre informasjon om 

globale utviklingsspørsmål. 

 

Ved forenklede fremstillinger står vi i fare for å gjøre mennesker i utviklingsland til objekter. 

Mennesker blir redusert til å mangle evner eller ønsker om å gjøre sitt eget lit og land til et 

bedre sted å bo i. Det gjør at vi setter et kunstig skille mellom oss og dem, hvor vi i Norge er 

heltene og mennesker i Sør er passive ofre. Denne stakkarsliggjøringen får fort en ekkel 

bismak av imperialisme. 

 

SAIH mener media, politikere og bistandsorganisasjoner har viktige roller som 

folkeopplysere. Derfor er det særlig viktig at disse er bevisste på hvordan de fremstiller 

utviklingsland og menneskene som bor der. Ikke minst fordi land i Sør ikke har den samme 

muligheten til å styre eller korrigere feilaktige presentasjoner i den norske offentligheten. 

 

Norske bistandsorganisasjoner, politikere og media bør ta ansvar og jobbe for å skape 

engasjement rundt globale utviklingsspørsmål gjennom kreativ formidling, fremfor å skape 

oppmerksomhet gjennom ensidig negativ fremstilling av utviklingsland. 

 



 

 SAIH oppfordrer norske medier til å sette seg inn i og følge RORG-samarbeidets 

etiske normer for Nord/Sør-informasjon i Norge.  

 

 SAIH oppfordrer alle bistandsorganisasjoner til å utfordre stereotypier i sitt 

informasjonsarbeid, uansett om de er med negative eller positive fortegn.  


