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1.0 Abstract 

English title: “From Aid to Trade – A Hegemonial Analysis of the Danes through a Discourse 

Analysis of Denmark’s Development Aid to Vietnam.” 

The point of departure for this thesis is Slavoj Zizek’s claim that liberal capitalism is considered the 

‘real’ of the modern society. This means that all challenges to the system are answered by the 

argument that a radical change of society will end up in a new Gulag. 

This thesis asks the question, whether society is in a deadlock as serious as Zizek claims and asks 

whether the hegemony is as strong as Zizek suggests. In order to answer this question, this thesis 

analyse the Danish development aid’s impact on the Vietnamese judicial system using the theory of 

Ernesto Laclau and Zizek. 

Even though a single development aid programme, the Justice Partnership Programme, is not 

enough to make conclusions on all of the Danish society, the conclusions from the analysis of the 

aid function as symptoms of the Danish society in general. The development aid was chosen as the 

primary object of analysis, because it is often mentioned as neutral help to other nations, where 

nothing is wanted in return. 

This thesis investigates how the development aid is described in Danish strategy documents, 

Vietnamese reform plans, programme documents and interviews conducted in Vietnam. Through 

the study, the thesis identifies cooperation as a central nodal point, which is seen as the main 

signifier of the relationship between Denmark and Vietnam. To analyse the signification of this 

nodal point, it is analysed how empty signifiers are forming a chain of equivalences around the 

nodal point. However, it is observable that there is a significant difference between how the 

cooperation is described in official documents and by my interviewees, which indicates a battle 

between two competing discourses, where one is being held away from the public debate. 

By analysing how the development aid is described, this thesis is able to conclude that the way the 

Danish foreign aid is planned and implemented is a symptom on a hegemonic condition on the way 

we consider society ought to work. Furthermore, an ideological battleground can be observed, 

which leads to the conclusion that the present Western hegemony is expansive.  



~ 4 ~ 
 

2.0 The End of History 

 “It seems easier to imagine the 'end of the world' than a far more modest change in the mode of 

production, as if liberal capitalism is the 'real' that will somehow survive even under conditions of a 

global ecological catastrophe.” (Zizek, 1994:1) 

Således definerer Slavoj Zizek1 tidens ånd i den vestlige verden efter kommunismens fald. Den 

karakteristik af nutidens samfund, hvor jordens undergang opfattes som mere sandsynlig end 

kapitalismens ditto, viser en verden, der er både post ideologisk og post politisk: Her er hverken 

partier eller borgere længere villige til eller i stand til at stille spørgsmålstegn ved de mest 

fundamentale dele af det moderne samfund. I stedet stiller vi spørgsmålstegn ved en lang række 

overfladiske og betydningsløse politiske initiativer eller holdninger, der ikke har et mål om 

grundlæggende at forandre eller forbedre den verden, vi lever i. 

I stedet sker forandringerne inden for rammerne af det liberal-demokratiske samfund2, sådan at 

eksempelvis diskussionen omkring velfærdssamfundets videre skæbne, skulle finde sted indenfor 

rammerne og logikken af det eksisterende samfund. På den front er Zizek til dels enig med Francis 

Fukyama og hans tanker om Historiens udvikling. Som Fukyama postulerer: 

 ”Whether, at the end of the twentieth century, it makes sense for us once again to speak of a 

coherent and directional History of mankind that will eventually lead the greater part of humanity 

to liberal democracy? The answer I arrive at is yes.” (Fukyama, 1992:XII) 

På den måde er påstandene ovenfor med til at fremsætte et fundamentalt spørgsmål om nutidens 

vestlige samfund: Er der i dag et reelt alternativ til den kapitalistiske måde at anskue verden på? 

Efter østblokkens og kommunismens fald i slutningen af det seneste årtusind, er det så muligt at 

ændre eller bare foreslå en ændring af vores nuværende måde at organisere vores samfund? Når 

fjendebilledet og det italesatte alternativ til den vestlige kapitalisme forsvandt efter afslutningen af 

den kolde krig, er det så muligt at definere et radikalt politisk projekt, der gør op med rammerne for 

eller grundpillerne i vestens kapitalistiske samfund?  

Der er her tale om fundamentale spørgsmål til samfundets opbygning og menneskenes muligheder 

for at tænke radikalt anderledes. Et retfærdigt spørgsmål til den dystre diagnose på samfundet vil 

                                                

1 Herefter Zizek 
2 Uddybes i ’Analysestrategi’ 
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selvfølgelig være, om situationen virkelig så ensidigt kapitalistisk og fastgroet som Zizek 

argumenterer for i bogen ’Did Somebody say Totalitarianism?’:  

”The moment one shows the slightest inclination to engage in political projects that aim to 

seriously challenge the existing order, the answer is immediately: ’Benevolent as it is, it will 

necessarily end in a new Gulag!’” (Zizek, 2001:3f) 

Her skitserer Zizek hans holdning om, at alle bud på, hvordan man kan ændre samfundets orden 

radikalt, italesættes som utopiske projekter, der uundgåeligt vil resultere i massedrab eller 

koncentrationslejre. Ifølge Zizek, bliver konsekvensen af dette forbud mod at tænke anderledes, at 

det ikke længere er muligt at forsøge at radikalt forandre eller bare italesætte behovet for 

grundlæggende forandring, uden man mødes af mistro til ens bagvedliggende intentioner eller blot 

afvises af en affejende bemærkning om det utopiske i ens forehavende. På den måde behøver en 

radikalt anderledes holdning til samfundsstrukturen ikke blive mødt af andet end en affejende 

bemærkning og en reference til tidligere despotiske regimer for at miste sin gyldighed. 

Om Zizek har ret eller ej, kan og bliver diskuteret. Uanset holdningen til Zizeks antagelser, mener 

jeg, at spørgsmålet er interessant og yderst relevant. For er vi reelt i stand til grundlæggende at 

ændre samfundet? Overvejer vi overhovedet muligheden for en radikalt anderledes dagsorden? Og 

skulle vi overveje eller være i stand til at gøre det, er der så behov for at stille sig så langt uden for 

samfundets normer, at man mødes med mistro til ens ’reelle’ intentioner? 

Zizek er dog ikke den eneste intellektuelle fra venstrefløjen, der arbejder med mulighederne for en 

ændring af samfundet. En sådan anden teoretiker, er diskursteoretikeren Ernesto Laclau3, der 

konsekvent arbejder med et skift inden for rammerne af demokratiet. På trods af både Laclaus og 

Zizeks poststrukturalistiske og postmarxistiske udgangspunkt (Esmark et al, 2005), adskiller Laclau 

sig netop fra Zizek ved, at han konsekvent opererer på indersiden af demokratiet, som han og 

partneren Chantal Mouffe dog ønsker at radikalisere (Laclau & Mouffe, 2002:11). Laclau uddyber 

selv hans standpunkt i forbindelse med et interview: 

”Jeg tror ikke på politik uden en eller anden form for polarisering og uenighed. Vi har alle som 

samfundsborgere brug for at tænke i modstillinger og forskelle. Vi danner vores identitet i forskel 

                                                

3 Herefter Laclau 
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til andre. Politiske programmer dannes op mod andre politiske projekter. Så ideen om et radikalt 

centrum, der i dag er en af de mest omtalte politiske ideer, tror jeg ikke på.” (Madsbjerg, 2002:247) 

På den måde erkender Laclau, at han ikke, som Zizek gør, mener, at vi i dag er inde i en æra uden 

mulighed for reelle alternativer til den eksisterende orden. Der er i stedet behov for modstillinger og 

forskelle, før politik kan fungere. Hos Laclau er det derfor muligt at italesætte reelle alternativer og 

skabe forandring af samfundet inden for rammerne af det nuværende demokrati, som dog skal 

radikaliseres og udbredes til at omfatte flere områder af samfundet. Her er han imidlertid, som også 

Zizek er, imod de partier eller ideologiske retninger, der forsøger at skabe et politisk alternativ ved 

at bevæge sig ind mod midten af det politiske spektrum (Laclau, 2000:197).  

Med udgangspunkt i ovenstående diagnostikker af det moderne samfund, mener jeg, at det mest 

presserende spørgsmål vil være, hvordan det kommer til udtryk, at vi lever i en verden uden reel 

politik og hvad dette vil sige. Man kan spørge sig selv, om der i nutidens vestlige demokratier kort 

sagt ikke længere tænkes over forskellen mellem det partikulære og det universelle i vores 

indretning af samfundet? 

2.1 Afstanden mellem det partikulære og det universelle 

Hvis ovenstående undren opstilles i en endnu mere vidtgående form, kan det fremkommende 

spørgsmål være: Er vi, selv i vores afstandstagen, eller måske rettere netop i vores selvopfattede 

distancering til det kapitalistiske system gennem for eksempel vores uselviske støtte til 

udviklingsbistand og nødhjælpsarbejde, reelt indfangede af netop kapitalismen? 

Som det fremgår af min indledning, er der ikke én løsning eller ét svar på spørgsmålet, som 

forskningen på området er enig om. I mit speciale har jeg valgt at tage udgangspunkt i den såkaldt 

radikale politiske teori og samfundsdiagnostik, der omhandler et postuleret behov for en 

grundlæggende omformning eller udfordring af samfundet nuværende opbygning samt bud på, 

hvorledes dette kan lade sig gøre. En af de mest radikale og udfordrende, men også blandt de mest 

populære og læste teoretikere på området, er den allerede nævnte Zizek.  

Gennem hans forfatterskab har han udfordret moderate forestillinger om f.eks. multikulturel 

liberalisme, vestlig buddhisme eller socialdemokratiske alternativer til den etablerede orden, hvilket 

han har eksemplificeret gennem blandt andet New Labours ’Third Way’, som forsøger at blande det 

’bedste’ fra højre og venstre side af det politiske spektrum. Disse positioner, der påstår at tilbyde et 
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alternativ til den eksisterende orden, tilbyder, ifølge Zizek, ikke en reel omstrukturering og politisk 

fornyelse af samfundet. Der er derimod tale om ændringer af større eller mindre dele af et allerede 

etableret system (Bjerre & Laustsen, 2006:11).  

Gennem Laclaus termer finder jeg det derfor interessant at undersøge, hvorvidt et hegemonisk 

projekt omkring en kapitalistisk, liberal-demokratisk samfundsstruktur er blevet sedimenteret i den 

vestlige verden på en måde, hvor der ikke længere tænkes over, hvor partikulær en 

samfundsopbygning, der er tale om. En interessant analyse i denne sammenhæng vil være, om og i 

bekræftende fald, hvordan et hegemonisk projekt om at fremme en liberal, demokratisk politisk 

identitet, naturliggør et ’post-politisk’ kapitalistisk politisk system, hvor selv det, der opfattes som 

politisk neutrale initiativer, indebærer eller endda befordrer en samfundsstruktur baseret på et 

partikulært ideologisk standpunkt. 
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3.0 Problemformulering 

Hvordan kan der i forbindelse med den liberal-demokratiske samfundsmodel tales om et succesfuldt 

hegemoni og hvordan kan dette betragtes som værende ekspansivt? 

3.1 Uddybning af problemformulering 

Som det fremgår, består problemformuleringen af to selvstændige dele, der dog lægger sig op af 

hinanden i sigte og udgangspunkt.  

Første del af problemformuleringen - Hvordan kan der i forbindelse med den liberal-demokratiske, 

kapitalistiske samfundsmodel tales om et succesfuldt hegemoni? – spørger til, hvordan den liberal-

demokratiske kapitalistiske samfundsmodel kan siges at være dominerende, samt hvordan dette 

kommer til udtryk i det, der ellers opfattes som neutrale handlinger. Dette vil jeg stille op i forhold 

til den danske udviklingsbistand til Vietnam: Hvordan kan denne betragtes som værende udtryk for, 

at selv det, der opfattes som relativt neutrale handlinger, er et udtryk for sedimenteringen af den 

liberal-demokratiske samfundsmodel? Det vil således ikke være en omfangsrig analyse af 

samfundet som helhed, men derimod kun af et delelement i dette, i form af den danske 

udviklingsbistand til Vietnam. Der vil således blandt andet blive spurgt til: 

- Hvilke hovedbegreber knytter forholdet mellem donor- og modtagerland sig til og 

hvordan defineres disse hovedbegreber? 

- Er der diskrepans i forhold til iagttagelsen af bistanden i forhold til hhv. officielle 

dokumenter og mine interviewpersoner? 

- Hvad er målene for udviklingsbistanden? 

- Hvordan relateres bistanden til overordnede planer for bistand? 

- Hvordan måles resultaterne af den danske udviklingsbistand? 

Anden del af problemformuleringen – hvordan kan dette betragtes som værende ekspansivt? – 

søger i forlængelse af første del at besvare, hvordan en evt. relativt sedimenteret samfundsstruktur 

kan iagttages at være ekspansiv, herunder om og i så fald hvordan denne model udbredes. Denne 

del af problemformuleringen søges som i ovenstående besvaret gennem en analyse af den danske 

udviklingsbistand til Vietnam, hvori det vil blive analyseret, hvorvidt denne er påvirket af eller kan 

siges at eksportere den danske samfundsopbygning inkl. værdier. Der spørges derfor blandt andet 

til: 
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- Er der tegn på interessekonflikter i forbindelse med såvel planlægningen som den 

praktiske udførsel af projekterne i Vietnam? 

- Hvordan forholder den vietnamesiske regering sig til den danske 

udviklingsbistand? 

- Hvordan forholder interviewpersonerne sig til bistanden og dens mål samt 

gennemførslen af disse? 

Som det fremgår, er min kritiske ambition med projektet således ikke rettet mod Vietnam eller den 

danske udviklingsbistand, men derimod Danmark og vores samfundsstruktur, som indretningen af 

udviklingsbistanden betragtes som et symptom på. 

3.2 Afgrænsning 

I forhold til mit valg af empiri, hvorunder Danmarks bistand til Vietnam gennem især Justice 

Partnership Programme fungerer som case, afgrænser jeg mig til dette emne, således at mit speciale 

ikke kan svare på andre områder af bistanden eller det danske samfund. Derfor vil projektet ikke 

fremkomme med en diagnose på det danske samfund som helhed, men i højere grad vise et 

symptom. 

Jeg er også opmærksom på, at jeg gennem mit speciales empiri beskriver og analyserer en bestemt 

periode. Eksempelvis kan Danida fremsætte nye initiativer, muligheder eller 

informationskampagner, som jeg ikke har haft mulighed for at tage i betragtning i mit speciale. 
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4.0 Teori 

Nedenstående vil gennemgå opgavens teoretiske fundament. Jeg har valgt ikke at placere afsnittet i 

den efterfølgende del om mit valg af analysestrategi. Det skyldes både mit teoriafsnits længde og 

centrale placering i mit speciale samt dets gennemgang af Zizeks og Laclaus teoriapparater, som jeg 

mener bedst kommer til deres ret i et selvstændigt afsnit, hvori jeg også samtidigt operationaliserer 

dem. Som det uddybes i min analysestrategi, er jeg således klar over det strategiske element i mit 

valg af teori, der fungerer som en ramme for, hvilke begreber som styrer mine iagttagelser og 

således også, hvilke konklusioner jeg kommer frem til gennem min analyse. 

Som afslutning på mit teoriafsnit, vil jeg kort angive specialets teoretiske standpunkt i forhold til 

specifikt udviklingsbistand. 

4.1 Ernesto Laclau 

Med udgangspunkt i diskursteorien, har Laclau, ofte sammen med partneren Chantal Mouffe, 

forsøgt at videreudvikle demokratiet og demokratidebatten i Europa. Denne udvikling skal, ifølge 

Laclau, komme gennem en radikalisering af demokratiet, hvilket kort sagt betyder, at det skal 

udbredes til at omfatte flere områder af samfundet (Jensen & Hansen, 2002A:11). Det skyldes, at 

politikken allerede har primat – det er politikken, der former de sociale ordener, hvorfor den, i 

modsætning til f.eks. hos Niklas Luhmann, ikke kan reduceres til blot at være et selvstændigt 

system i samfundet (Jensen & Hansen, 2002A:13f).  

Dermed får Laclaus diskursteoretiske udgangspunkt en generel betydning gennem dets fokus på 

politik i alle dele af samfundet. Dette skal dog ikke forstås som om, han forsøger at lave en 

universel teori. Derimod har hans fokus i høj grad været på dannelsen af politiske subjekter 

(Hansen, 2005:177), hvor han kan siges at have bygget videre på Gramscis mål om at skabe en 

ideologi, der kan skabe et udfordrende alternativ til den dominerende borgerlige ideologi (Månson, 

2000:147) 

Laclaus udgangspunkt er postmarxistisk, således at han opretholder marxismens fokus på konflikt 

og magt, men afviser samfundet som havende en determinerende økonomisk basis med en politisk 

og ideologisk overbygning (Hansen, 2005:178). I forlængelse af dette udgangspunkt, er to af de 

mest centrale begreber i Laclaus teoriapparat hegemoni og diskurs. 
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Hvordan dette komme til udtryk, vil jeg redegøre for i nedenstående, hvor jeg også vil introducere 

øvrige centrale begreber hos Laclau. 

4.1.1 Hegemoni 

Indledningsvis vil jeg gennemgå det af Laclaus begreber, der nok er det centrale teoretiske koncept i 

mit speciale – hegemonibegrebet. I Laclaus diskursteori, bliver hegemonianalysen angivet som det 

centrale element til at analysere, hvorledes en diskurs konstitueres i den relationelle forskel til 

andre. Netop denne indførsel af diskursbegrebet som bærende for hegemonianalysen, er en pointe, 

som lægger afstand til strukturalistisk orienterede hegemonianalyser, da Laclau, ifølge Allan Dreyer 

Hansen (2005), lægger vægt på at ”intet kan forstås uden for det sæt af relationer, det er placeret 

i.” (Hansen, 2005:178f) 

Laclaus hegemonibegreb er i høj grad beslægtet med Antonio Gramscis brug af begrebet, som 

defineres som det at forme en ”national folkelig vilje” (Gramsci, 1971:125f), hvor Gramsci, i 

modsætning til den hidtidige marxisme, ikke mente, at arbejderklassen havde politisk forrang over 

andre klasser. I stedet skulle den intellektuelle del af arbejderklassen forsøge at skabe en ideologi, 

som i lighed med den kapitalistiske kunne være gyldig for hele samfundet og dermed ikke krævede 

vold for at blive opretholdt (Månson, 2000:148).   

Laclau vælger at bruge hegemonibegrebet poststrukturalistisk, således at et hegemonisk projekt ikke 

nødvendigvis har en klasse som centrum (Jensen & Hansen, 2002A:17f), samt at disse centre er 

resultatet af pragmatiske overvejelser. På den måde er de hegemoniske kampe ikke længere 

klassekampe, men derimod diskursive kampe, hvor der kæmpes om skabelsen af mening (Hansen, 

2005:178f).  

Netop denne skabelse af mening kobler Laclau til, at hegemonier dybest set er fortællinger om, 

hvordan verden kunne blive en anden. Et eksempel på det er de politiske fortællinger, hvor de 

forskellige ideologier netop forsøger at overbevise om, at deres måde at anskue verden på, vil løse 

alle problemer. F.eks. vil marxismen fjerne ulighed og nød og liberalismen vil gøre alle frie og rige. 

Således gælder det om at skabe en myte for, hvordan samfundet kunne se ud og hvordan man vil 

gennemføre dette (Madsbjerg, 2002:243). I den forbindelse skal det også angives, at 

hegemonibegrebet ikke betegner en varig tilstand: Med Laclaus egne ord, er der med 

hegemonibegrebet tværtimod tale om den uendelige proces at ”skrive i vand” (Madsbjerg, 

2002:243).  
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I forlængelse af det, og i tæt relation til besvarelsen af min problemformulering, er spørgsmålet, 

hvornår et hegemonisk projekt kan anses som værende succesfuldt. Ifølge Allan Dreyer Hansen 

(2005:190), kan man tale om et succesfuldt hegemoni, når der ikke længere tænkes over afstanden 

mellem det partikulære - hegemoniets centrum - og det universelle - det samlede sæt af relationer - 

det repræsenterer.  

I forbindelse til min opgave, vil det således være frugtbart at se på, hvorvidt den danske 

kommunikation om udviklingsbistand viser en manglende refleksion over netop den danske 

samfundsmodels partikularitet. Derudover er en interessant ambition med brugen af 

hegemonibegrebet, at analysere om der er tale om en myte om, hvordan samfundet kan blive bedre 

og om der tages stilling til fejlslagne projekter og deres betydning. 

4.1.2 Diskurs 

En stor del af Laclaus teori bygget op omkring diskursbegrebet, som står centralt i 

hegemonianalysen og oprindeligt blev hentet fra Michel Foucaults teoriapparat. Netop 

diskursbegrebet blev brugt som svar på den teoretiske udfordring, der dukkede op i forlængelse af 

bruddet med den marxistiske tanke om basis- og overbygningsinstanser. Her var det Michel 

Foucaults diskursbegreb med såkaldte diskursformationer af spredte udsagn, Laclau fandt mest 

interessant og anvendeligt, da det kort sagt implicerede, at man havde bevæget sig fra den klassiske 

klassekamp over til diskursive kampe om mening (Hansen, 2005:178ff). Hos Laclau er 

diskursbegrebet dog blevet bredere anvendeligt og mere radikalt, end da det hos Foucault var et 

afgrænset felt i det sociale. Hos Laclau overskrider begrebet det sociale, da udgangspunktet om, at 

der ikke er nogen nødvendigheder, indebærer, at der ikke ligger noget uden for de kontingente 

artikulationer. På den måde bliver alt diskursivt (Jensen & Hansen, 2002A:19f). 

Som konsekvens af dette, skal begrebet forstås som værende omfattende ikke kun tale og skrift, 

men også alle andre sammensatte heler, hvori relationerne spiller en konstituerende rolle. Således 

angives en diskurs som en betegnelse med tre dimensioner: Begreber, sociale objekter og 

handlingsakter. På den måde kan en diskurs kort defineres som værende ”en afgrænset og aktivt 

konstrueret menings- og handlingshorisont.” (Thomsen, 2000:183). 

I forlængelse heraf, skal det anføres at elementerne heri ikke skal anses som grundlæggende for det 

sammensatte, relationelle hele, men at det derimod er omvendt, således at det er det sammensatte, 

relationelle hele, der er konstituerende for elementerne. Heri ligger en inspiration fra Ferdinand de 
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Saussure4, da en genstand kun er noget i dens differentielle relation til noget andet. Hos Laclau er 

Saussures strukturelle lingvistik dog blevet udviklet, således at det ikke kun omhandler sproget, 

men er blevet et centralt begreb i hele Laclaus teoretiske tilgang og dermed også i konstitueringen 

af eksempelvis politiske identiteter (Laclau, 2005:68). Det er gennem de sociale handlinger, at de 

politiske aktører udformer politik, skaber alliancer og udformer strategier for udviklingen af 

samfundet, som skal være med til at omforme den sociale virkelighed, hvorfor det også er dette, 

Laclau fokuserer på i sin teori (Thomsen, 2000:180). 

Dermed kan en diskurs defineres som værende en strukturel helhed af forskelle, der opstår på 

baggrund af en praksis. Diskurs er således ikke en praksis, men et resultat af en praksis, hvormed 

man er blevet i stand til at konfigurere et system af forskellige placeringer, der står i differentiel 

relation til hinanden (Andersen, 1999:89). 

Som beskrevet, er der dermed tale om det centrale element i hegemoniet, hvor en aldrig tilendebragt 

fiksering af mening analyseres. Det er med dette begreb, diskursen, at man kan analysere, hvordan 

fikseringen af mening omkring udviklingsbistanden finder sted. Med begrebet åbnes blikket op for, 

hvordan udviklingsbistanden italesættes: Hvordan italesættes den danske udviklingsbistand og 

hvilken diskurs er styrende i meningsskabelsen omkring denne?  

4.1.3 Dislokation og sedimentering 

Netop Laclaus inddragelse af diskursbegrebet i hans hegemonianalyser og den hertil hørende 

poststrukturalistiske tilgang, implicerer at strukturen aldrig helt lukker sig om sig selv, og dermed 

aldrig er i stand til fuldstændigt at fiksere dens elementer (Andersen, 1999:91f). Det er her, 

begreberne dislokation og sedimentering bringes ind i billedet. Som ordet antyder, er dislokation 

den teoretiske betegnelse for situationer, hvor strukturen ikke er på plads og vi derfor ikke blot kan 

gøre, som vi plejer. Når situationen er dislokeret og man tvinges til at finde nye veje, danner det et 

muligt udgangspunkt for nye hegemoniske projekter (Hansen, 2005:180). Her er Laclau inspireret 

af Gramsci, som bruger begrebet ’organisk krise’ om en tilstand af samfundsmæssig opløsning 

(Laclau & Mouffe, 2002:90). Efter en strukturel orden har været udsat for en dislokation, kræves 

der artikulation, før sociale forhold kan sedimenteres herpå. Artikulation er kort sagt, at forskellige 

størrelser, der ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, kædes sammen på nye måder og 

                                                

4 Herefter Saussure. 
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dermed forandrer deres betydning. Det er ofte ved disse dislokerede situationer en Laclau-inspireret 

diskursanalyse starter (Hansen: 2005:184). 

Som dislokationens modstykke står perioder med sedimentering, hvilket indebærer en relativt stabil 

social orden: Når eksempelvis vi taler om samfundsmæssig stabilitet, omhandler det en stabilisering 

af noget, der grundlæggende er ustabilt (Hansen, 2005:180). Som følge af den strukturelle åbenhed 

og ufuldstændighed, er strukturer derfor altid dislokerede i et vist omfang. På trods af dette, finder 

jeg det analysestrategisk produktivt at skelne mellem perioder med relativ strukturel orden og 

perioder, hvor ordenen udsættes for dislokation.  

Begreberne omkring dislokation og sedimentering kan bidrage til min analyse ved at tilbyde et blik 

for, hvor stabil strukturen omkring diskursen er. Resultatet af dette blik, hvor ustabil eller relativt 

stabil strukturen er, vil også give et blik for, i hvor høj grad strukturen er udfordret. Hvis der 

eksempelvis er tale om en dybt ustabil situation, vil der ikke kunne være tale om et succesfuldt 

hegemoni. 

4.1.4 Nodalpunkter og tomme betegnere 

En essentiel del af Laclaus diskursanalyse, er konceptet om nodalpunkter og tomme betegnere. Som 

en udvikling af Saussures pointe om vilkårligheden mellem betegner og betegnet, betyder begrebet, 

at der altid vil være et overskud af potentialitet, som kan kobles til et givent udtryk (Hansen, 

2005:181).  

Det, der danner centrum i diskursen og fungerer som ’fortætningspunkter’ for mening, kaldes 

nodalpunkter (Thomsen, 2000:188). Med nodalpunkter, er der i overført betydning tale om de 

knapper, der sidder i hynden på en stol (point de capiton): Det er disse nodalpunkter, der bliver 

centrale forestillinger i det hegemoniske projekt og dermed samler andre ideer, der knytter sig til 

nodalpunkterne (Jensen & Hansen, 2002B: 270). For at kunne stå for meningsindholdet i et 

hegemonisk projekt, bliver nodalpunktet dog nødt til at blive tømt for indhold, således at det kan 

favne projektets universalitet (Hansen, 2005:181f; Laclau & Mouffe, 2002:132).  

Brugen af nodalpunkter betyder også, at Gramscis brug af klassepositioner som et determinerende 

centrum erstattes med brugen af disse knudepunkter som værende det, fikseringen af mening finder 

sted omkring. Disse forskellige elementer, der knytter an til nodalpunktet formerer en såkaldt 

ækvivalenskæde, hvor de enkelte elementers modsætninger reduceres således at identiteten i stedet 

dannes i kraft af, hvad nodalpunktet ikke er. 
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I mit speciale, bruges Laclaus teori således, at disse anknytninger består af tomme betegnere, der 

med hans egne ord kort sagt er ”udtryk uden indhold” (Laclau, 1996:36). På trods af denne 

forsimpling, er der meget at hente i dette. For at kunne indgå i ækvivalenskædes omkring 

nodalpunktet, tømmes de tomme betegnere for indhold og indgår i ækvivalenskædes gennem deres 

indbyrdes definition af, hvad nodalpunktet ikke er. 

Det, der er i stand til at fiksere denne mening, er artikulatoriske praksisser, som gennem kontingente 

forbindelser kortvarigt er i stand til at skabe og forme et moments identitet (Jensen & Hansen, 

2002A:24). På den måde fikserer de tomme betegnere nodalpunktet delvist og størkner kortvarigt 

den flydende masse af mening.  

Nodalpunktet bliver således ikke betegnet direkte. Derimod betegnes det gennem en 

ækvivalenskæde af tomme betegnere, der betegnes af det, vi er stand til at beskrive eller 

symbolisere gennem de artikulatoriske praksisser. På den måde bliver de tomme betegnere vores 

forbindelse til det ubeskrivelige, men aldrig en komplet beskrivelse eller repræsentation af det. 

Selvom vi således aldrig er i stand til at komme helt ind til det, med Lacans ord, Reelle, men kun i 

stand til at artikulere vores forståelse af det usymboliserbare, betyder det ikke, at nodalpunkterne og 

de tomme betegnere ingen betydning har: Det er netop denne realitet, der er basis for vores forsøg 

på at symbolisere denne betydning og der vil således være en rest af det betegnede i vores 

artikulatoriske praksisser omkring tomme betegnere. 

4.1.5 Subjektet 

Hos Laclau er subjektet kort fortalt det, der lukker de huller, som de af en dislokation følgende 

hegemoniske kampe og projekter skaber. På den måde er subjektet er afstanden mellem dislokation 

og sedimentering (Hansen, 2005:180f). Vi kan dog ikke se subjektet direkte, men kun gennem det, 

Laclau benævner som subjektpositioner. Disse subjektpositioner er de prædikater, forskellige 

diskurser tildeler, hvilket eksempelvis betegner kvinde, mor, arbejdsløs osv. Disse forhold kommer 

ikke indefra, men er derimod givet gennem forskellige diskursive positioneringer.  

Subjektpositioner er derfor ikke selve subjektet, men derimod det spor, subjektet efterlader. 

Beslutninger er kort sagt selve sporet og subjektet er det, der har trådt sporet (Hansen, 2005:181). 

Laclaus forståelse af subjektet vil dog træde i baggrunden i forhold til Zizeks forståelse af subjektet, 

som derfor vil danne udgangspunkt for min analyse af, hvordan selve ideologien virker over for 

subjektet. 
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4.2 Slavoj Zizek 

Som jeg skrev i indledningen, mener Zizek, at vi siden den kommunistiske opløsning, har levet i en 

verden med hidtil uset global konsensus, hvor det er lettere at forestille sig jordens undergang, end 

noget politisk alternativ til den globale kapitals styre (Zizek, 1994:1). 

Ifølge Zizek, er de postulerede politiske alternativer til kapitalismen, eksempelvis New Labours 

’Third Way’, med deres blanding af det frie marked og deres demokratiske forsøg på at udbrede 

værdier og den ‘konsultative’ måde at drive politik på, et nyt, men skjult tilbud til samfundets top, 

der lyder: ’Vi vil gøre jobbet på en endnu mere effektiv og smertefri måde end de åbenlyst liberale’ 

(Sharpe & Boucher, 2010:33). På den måde mener han, at de socialdemokratiske styreformer blot er 

andre måder at styre befolkningen i overensstemmelse med den regerende elites betingelser. På den 

måde kan Zizek dermed iagttages at være mod moderate forestillinger (Bjerre & Laustsen, 

2006:11). 

For at følge Bjerre og Laustsen (2006:27f), ønsker Zizek dog ikke at udvikle en positiv filosofisk 

teori om retfærdighed, men derimod at vise den politiske retorik og de virkemidler, vi endnu ikke 

har erkendt. På den måde vil han skabe nye muligheder for forståelsen af, hvad der er, eller ikke er, 

muligt i samfundet. 

Det, Zizek vil med sin ideologikritik, er både at undersøge de symbolske meninger, ideologien 

fremmer, såvel som at undersøge de symptomatiske måder, subjekterne nyder det institutionelle 

ritual takket være den sociale fantasi, der opretholder ideologien (Sharpe & Boucher, 2006:12). 

Kort sagt forsøger han at vise, hvordan ideologien tiltrækker og fastholder subjekterne. Her vil 

spørgsmålet således være, hvorfor vi bekender os til et parti eller en ideologi, vi grundlæggende 

ikke tror på, eller hvorfor vi bliver ved med at give penge til projekter eller ideer, vi ikke tror på 

nytter? 

Hvorledes dette udgangspunkt rent teoretisk hænger sammen, vil jeg gennemgå i nedenstående, 

hvori jeg også vil angive, hvordan teorien anvendes i mit speciale. 

4.2.1 Ideologi 

Ideologiens funktion ses her som det, der skal gøre det muligt for individet at spejle sig i samfundet 

og på denne måde sikre et styres opretholdelse. Det, Zizek og anden psykoanalytisk funderet 
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socialteori behandler i sine analyser, er netop det tryk, samfundet udsætter eller udøver over for 

individet (Bjerre & Laustsen, 2006:18).  

Hos Zizek er ideologien ikke konstitueret af dens abstrakte påstande omkring samfundet eller 

forslag til dets forbedring. Ideologi er derimod selve det, der sætter disse visioner ind i et konkret og 

overskueligt skema og gør dem til at leve med (Zizek, 2011:3). På den måde indeholder alle 

ideologier et rigt univers af symbolsk mening, der er organiseret omkring et eller flere centrale 

idealer, som subjekterne gennem deres underkastelse af ideologien ubevidst nyder. Denne nydelse5 

opnås gennem udførelse af de ritualer, ideologien retfærdiggør og kræver (Sharpe & Boucher, 

2010:11), hvilket eksempelvis kan være marchhymner og dets lignende.  

På den måde, er ideologien en reduktion, der kun omtaler den forsimplede essens og samtidig, og 

meget belejligt, glemmer al den ’baggrundsstøj’, der nuancerer eller komplicerer meningen. Vi går 

på således ikke i detaljer med, hvordan ideologien virker, men forsimpler det og udelader det 

ubehagelige, således at vi ikke konfronteres med eller konfronterer andre med skyggesiden i 

organiseringen af samfundet (Zizek, 2011:5f). Dette er en afgørende pointe i Zizeks ideologikritik: 

På trods af vores viden om ideologiens utilstrækkelighed, vil vi ikke konfronteres med den, men 

bliver i stedet ved med at støtte den. 

Problemet er således ikke længere en såkaldt falsk bevidsthed, men nærmere betegnet en oplyst 

falsk bevidsthed: Vi ved f.eks. godt, at nationer er politiske konstruktioner, men vi følger alligevel 

disse ideer som var de sande og ufejlbarlige. Vi ved godt, at der er forskel på den sociale realitet og 

den ideologiske maske, men vi insisterer alligevel på at bære denne maske. Det er derfor netop 

gennem vores ikke-identificering og distancerede forhold til ideologiske konfigurationer, at vi 

holder dem ved live (Laustsen, 2005:212f). Det begrunder også Zizeks standpunkt, hvor selve det at 

mene, at ideologien er afsluttet eller kan afsluttes, er den ideologiske forestilling ’par excellence’ 

(Zizek, 2010:39).  

Et af Zizeks eksempler på den oplyst falske bevidsthed, er fra det nu tidligere Jugoslavien: 

Subjekternes attitude passede ikke ind i Karl Marx’s berømte formel for, hvordan ideologier 

arbejder ved at misrepræsentere sandheden. I stedet ’vidste subjekterne det meget vel, men gjorde 

det alligevel’: De handlede på måder, der reproducerede uretfærdige sociale ordninger, således at 

                                                

5 Behandles nedenfor.  
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de, selvom de godt vidste, at staten var arbejdernes fjende, stadig var med til at bevare status quo 

(Sharpe & Boucher, 2010:42f). De handlede som om, de ikke vidste noget. I forlængelse af det, kan 

også den objektive ånd inddrages, hvilket ikke blot er det komplekse net af uskrevne regler, der 

bestemmer, hvad vi kan sige, se og gøre, men også alt det, vi ikke kan sige og gøre, men godt 

kender til. Altså, alt det vi godt ved, men bliver nødt til at lade som om, vi ikke ved. Vi benægter 

over for os selv, at vi er med til at strukturere verden som den er, og siger i stedet til os selv, at vi jo 

ikke er virkelig involveret i det (Bjerre & Laustsen, 2006:33). Netop denne indgangsvinkel er yderst 

relevant, da der kan spørges til, hvordan udviklingsarbejdere forholder sig til en evt. medvirken i 

opretholdelsen eller udbredelsen af en kapitalistisk diskurs. 

Ideologikritikken skal derfor ikke vise, hvordan ideologier misrepræsenterer en virkelighed, fordi 

selve tanken om en virkelighed bag den ideologiske maske er en illusion. Ideologier er derfor ikke 

repræsentationer af virkeligheden, men derimod ”den sociale virkeligheds anker” (Bjerre & 

Laustsen, 2006:33). På denne baggrund skal ideologikritikken to ting: Først skal den vise, at den 

påståede universelle diskursive orden er kontingent og dermed kunne have været anderledes og 

bygger på en række strategier til at opretholde den. Dernæst skal den gå skridtet videre og hævde, at 

selve referencen til historiske begivenheder er falsk – bag de diskursive strategier ligger der en 

strukturel og ahistorisk nødvendighed: Nemlig det, at det ideologiske fantasme forsøger at skjule en 

traumatisk mangel og på den måde skaber forestillingen om, at vi kan få vores begær opfyldt. 

Ideologikritikken skal således erkende nødvendigheden i det, der ellers kan fremstå kontingent 

(Laustsen, 2005:214f). Det har konsekvenser for min analyse, hvor spørgsmålet vil være, hvordan 

udviklingsbistanden står i forbindelse til netop denne dækken over en traumatisk mangel. 

I forlængelse heraf, er det centrale formål med inddragelsen af Zizek i min analyse, ikke at afdække 

partikulære fænomener som eksempelvis, at der ikke findes et ’samfundet’, men flere diskurser, at 

der ikke findes en ’kvinden’, men kun hvide middelklassekvinder, sorte enlige mødre osv. Derimod 

er det, at beskrive de begreber, der koordinerer dem. Er f.eks. fremkomsten af nye livsstile eller 

initiativer understøttende eller negerende for kapitalismen? Er det universelle – eksempelvis 

multikulturalisme – reelt et udtryk for partikulære interesser (Laustsen, 2005:217)?  

Jeg kan således bruge Zizeks begreber til at få et blik for om, og i så fald hvordan, 

udviklingsarbejdet kan være med til at understøtte en bestemt dagsorden. Spørgsmålet kan således 

gå på, om udviklingsbistanden italesættes som værende uafhængig af ideologien, samtidig med 

hjælpen understøtter en bestemt dagsorden?   
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4.2.2 Den store Anden 

Men hvordan skal individet forholde sig til ideologien, og hvordan finder man ud af, hvad man skal 

tro? Et eksempel fra Zizeks bog, The Ticklish Subject (Zizek, 1999:326), illustrerer begrebet om 

den store Anden godt: Under en valgkamp, spørger en ældre dame en kandidat fra sin valgkreds, om 

han kan gøre hende en tjeneste – han skal lave hendes husnummer (23) om, fordi det er blevet 

ændret og hun siden da har været forfulgt af uheld. Han spurgte hende, hvorfor hun ikke bare selv 

ændrede nummeret (f.eks. kunne hun have tilføjet et A, så det blev 23A). Hertil svarede hun: ’Uh, 

det prøvede jeg for nogle uger siden… Men det virkede ikke – jeg sidder stadig i uheld, for du kan 

ikke snyde det, det skal gøres ordentligt af den rigtige statslige institution.’ Ifølge Zizek, er det i 

dette glimrende eksempel netop det såkaldte ’det’, der ikke kan snydes så let, som er Lacans store 

Anden. 

Den store Anden er også med til at forme vores tro, der i høj grad formes af, hvad vi tror, andre 

tænker. På områder, hvor vi ikke personligt kan vide noget, ’outsourcer’ vi vores tro: Et eksempel 

på det, er i den katolske kirke i middelalderen, hvor borgerne ikke forstod kirkens latinske, og 

derfor måtte tro, hvad de troede, præsterne troede. Dermed havde de ingen reel chance for at vide, 

hvad de skulle mene, men måtte forholde sig til det, de antog, præsterne mente (Sharpe & Boucher, 

2010: 53f). Denne logik er stadig gangbar i dag: Når vi f.eks. vedkender os en bestemt ideologi, 

men stadig holder en indre distance til ideologien og de andre troende og derfor tror gennem dem: 

Vi holder vores indre distance og opfatter ikke os selv som sande troende. Det paradoksale i dette 

er, at de andre forholder sig til ideologien på samme måde og dermed anser dig som en af de sande 

troende: Så længe ingen siger sandheden, forbliver illusionen intakt (Sharpe & Boucher, 2010: 55). 

I forhold til min analyse, vil det være interessant at se på, om og i så fald hvordan denne store 

Anden kommer til udtryk. Er der eksempelvis en ubestemmelig Anden, der handles i forhold til? 

4.2.3 Nydelse 

Med begrebet nydelse, går Zizek mod den gængse forestilling om nydelse som en følelse af 

tilfredshed eller glæde, men trækker på den psykoanalytiske term nydelse. I denne forstand stammer 

denne fra Lacan og er ikke er det samme som glæde eller fornøjelse, men går ud over dette og kan 

indeholde obskøne former for tilfredsstillelse, der ellers umiddelbart opleves som mishag. På den 

måde er det noget, subjektet finder tilfredsstillende, men derefter kan lægge afstand til og lade som 

om, det blev tvunget til at gøre (Sharpe & Boucher, 2010:7f). Det, Zizek udvikler i forbindelse med 

Lacans begreb, er at han forbinder dette psykoanalytiske blik på nydelse med politik. 
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Her skal Zizeks teori ses i kontrast til f.eks. diskursteorien, hvor det politiske liv i høj grad er 

baseret på et udtalt tilhørsforhold til forskellige ideologier med forskellige nøgleord såsom 

demokrati eller frihed, der er med til at holde ideologierne sammen (Sharpe & Boucher, 2010:8f).  

Her er Zizek dog uenig. For det første: Selv når subjekter er absolut desillusionerede omkring et 

ideologisk projekt, vælger de ikke nødvendigvis et andet, men fortsætter som var der ingen 

problemer. For det andet er Zizek imod opfattelsen af, at politik kun er om den bevidste 

identifikation med politiske ideologier. Men, hvad er det så, ud over denne symbolske identifikation 

med nøgleord, der giver den ekstraordinære træghed i de ideologiske skift, som kan afspore 

forandringer over i politisk vold? Det er Zizeks hovedspørgsmål, hvortil han eget svar er ’nydelse’ 

(Sharpe & Boucher, 2010:9).  

Som med Lacans nydelse, hvor subjektet finder behag i det, der umiddelbart virker ubehageligt, er 

det hos Zizek de sociale bånds underside, der tilfører nydelse. Et eksempel på dette er loven, som i 

sig selv indeholder muligheden for at overskride loven: Når der er en inderside – det lovlige – åbnes 

der samtidig op for en yderside – det ulovlige. På den måde kan man med Zizeks syn på nydelse 

sige, at lovens forbud åbner op for et overskridelsens domæne, der er baseret på nydelse: Hvor 

loven forbyder nydelse, følges den samtidigt af en opfordring til at overskride den og nyde denne 

overskridelse (Bjerre & Laustsen, 2006:44f).  

Når dette relateres til sigtet i mit projekt, vil jeg forsøge at analysere nydelse i relation til flere 

forhold i mit speciale: Hvilke vedtagne forbud, regler mv. er der i spil, som kan åbne op for de 

sociale bånds underside? Begrebet vil også kunne være med til at forklare, hvorfor umiddelbart 

ubehagelige handlinger fremkommer. Hvis handlingen udelukkende er ubehagelig, hvorfor skulle 

den så blive foretaget, hvis der ikke ligger en ubevidst nydelse heri?  

4.2.4 Subjektet  

Når tanken om et uberørt indre jeg bag vores maske er en illusion, hvor efterlader det så subjektet? I 

Zizeks læsning af Lacan er det netop subjektbegrebet, der er omdrejningspunktet. 

Hos Zizek, som i den øvrige poststrukturalistiske tænkning, forstås individet i den lacanianske 

forstand, således at det er gennemskåret af kræfter, det ikke selv er herre over. Disse kræfter vil ofte 

være i konflikt, hvilket kan eksemplificeres af dødsdriften over for selvopretholdelsesdriften, 

realitetsprincippet over for lystprincippet osv. Psykoanalysens standpunkt er således netop mellem 

den liberalistisk-humanistiske og den strukturalistiske forståelse af subjektet, hvor konflikten 
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mellem den relativt uafhængige væren og den af andre givne symbolske identitet mødes (Bjerre & 

Laustsen, 2006: 22ff).  

Hertil kan det desuden nævnes, at Lacan ikke mener, at de to andre forståelser er uvæsentlige, men 

at der er netop tre dimensioner, som alle er vigtige for at forstå subjektet og dets væren i verden 

(Bjerre og Laustsen, 2006: 25).  

På den måde er det ubevidste det, der fungerer som bindeleddet mellem individ og samfund. Netop 

grundet individets manglende evne til fuldstændig at være herre i eget hus - at det må identificere 

sig med socialt bestemte roller og værdier - tvinger individet ud i stadige forsøg på identifikation, 

som dog aldrig rammer 100 procent rigtigt (Bjerre & Laustsen, 2006: 17f).  

4.2.5 Det reelle 

Det reelle er det, der både er den sidste rest, der står tilbage, når subjektet har identificeret sig, og 

samtidigt er den konstitutive mangel, der får os til at involvere os i identifikationsprocesser. Når 

eksempelvis jeg identificerer mig selv som Casper Felt (mit navn), studerende osv., kan jeg aldrig 

ramme helt rigtigt (Bjerg, 2008:17f). Det er således ikke en henvisning til det reelt eksisterende, 

men tværtimod det, der altid mangler og undslipper os (Bjerre & Laustsen, 2006:25). På den måde 

kan man sammenligne det reelle med Laclaus tomme betegner, der ikke kan udtales, men bliver 

forsøgt symboliseret gennem artikulationer. Her er det det reelle, der ikke kan beskrives direkte og i 

stedet beskrives gennem vores egne aldrig helt korrekte beskrivelser. 

Det er dog ikke kun i forbindelse med subjektet, der kan tales om det reelle. Lacan definerer det 

reelle som det, der modsætter sig symbolisering. Hvis man videre skal følge Lacan, var det reelle 

verden i dens ’umiddelbare, udifferentierede væren’, som ’annulleres’ eller fjernes af den 

symbolske orden, hvilket tvinger subjektet til at leve i den symbolske ordens konstruerede 

virkelighed (Bjerg, 2008:17f). Det reelle ’er’ således egentlig slet ikke for det enkelte subjekt, men 

er ”realitetens eller den symbolske ordens, sprogets, problemer med sig selv” (Bjerre & Laustsen, 

2010:16).  

Det reelle, som det beskrives i Zizeks ’Ideologiens sublime objekt’ er en mangel, et fravær, en 

umulighed. Dette har han dog senere taget afstand fra, da det reelle ikke er noget udefinerbart 

Andet, der ikke kan begribes eller udtrykkes. Gennem det seneste årti, har han i højere grad forsøgt 

at udvikle det til at være noget eller en handling, der sker, hvor man mindst troede den kunne ske. 

Således er det ikke det umulige, fordi der ikke er en fast grænse for, hvad der er muligt. Et eksempel 
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på dette tilsyneladende umuliges indtrængen, findes i Zizeks ’Velkommen til virkelighedens ørken’, 

hvor angrebene på World Trade Center netop betragtes tidspunktet, hvor de New Yorks borgere 

stiftede bekendtskab med ’det reelles ørken’ (Zizek, 2002:25). På den måde har han vendt sig mod 

fænomenerne og de ting, der sker omkring os (Bjerre & Laustsen, 2010:19). 

Spørgsmålet hertil vil så være, om der kan findes sådanne tidspunkter i min empiri: Er der 

eksempler på, at grænsen for det mulige har rykket sig, således at den tidligere grænse er blevet 

overskredet? 

4.2.6 Fantasmet 

Netop forholdet til, hvad der er muligt at opnå gennem udviklingsbistanden, kan også siges at 

relatere sig til Zizeks tanker om det ideologiske fantasme, der kort fortalt er den ultimative fantasi: 

Det vi hele tiden ønsker at opnå. På den måde er fantasmet ideologiens myte om vores begærs 

fuldbyrdelse. Det underfundige ved fantasmet er imidlertid, at det, som den fantasi det er, aldrig kan 

opnås fuldt ud: Hver gang vi tror, vi er ved at være der, rykker det sig igen og vi mangler stadig 

noget for at nå målet (Bjerre & Laustsen, 2006:35). 

Denne tilgang er yderst relevant for mit speciale, da den kan bruges i analysen af tilgangen til 

udviklingsbistanden til Vietnam: Hvordan bliver endemålet med bistanden til Vietman italesat i de 

forskellige projekter? Her vil relevante spørgsmål være, om det har rykket sig eller om det er det 

samme som tidligere og om det kontinuerligt bliver italesat som værende tæt på at blive opnået. 

4.2.7 Begær 

I forhold til at kunne analysere udefrakommende indflydelse på udviklingsbistanden, vil begæret 

kort blive introduceret. Begæret er altid den andens begær og relaterer sig til ideen om den store 

Anden. Det skyldes, at vi først og fremmest begærer at blive begæret af den Anden, hvilket betyder 

at blive eller gøre det, som den Anden vil kunne lide (Bjerre & Laustsen, 2006:20). Derfor opstår 

spørgsmålet om, hvad den Anden vil have af mig hele tiden: Hvad skal jeg gøre, for at blive 

anerkendt eller elsket af den Anden? Subjektet længes efter en identitet, givet af såvel 

vedkommendes selvforståelse og den Andens forståelse af vedkommende (Bjerre & Laustsen, 

2006:29). 

Indgangen til denne identitet opleves både som etableringen af en selvstændig identitet, samtidig 

med at den opleves som tabet af vedkommendes oprindelige, ’reelle’ identitet. Således vil der altid 

være en følelse af, at noget er fremmed for subjektet, på den måde at der er en nagende 
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fornemmelse af mangel på væren, som konstant tvinger subjektet ud i nye forsøg at identificere sig 

selv på (Bjerre & Laustsen, 2006:29). 

Det, som dette blik tilbyder i forhold til mit speciale, er, at det giver muligheden for at kunne 

iagttage, hvordan den perciperede store Anden har betydning for, hvordan udviklingsbistanden 

kommunikeres. Er det muligt at finde tegn på, at projekter og kommunikationen herom skal leve op 

til krav fra det omkringliggende samfund?  

4.3 Udviklingsarbejde i en teoretisk optik 

I forlængelse af min redegørelse for Laclaus og Zizeks bidrag, vil jeg i nedenstående introducere 

mit speciales standpunkt i forhold til udvikling og udviklingsbistand. Jeg er således bevidst om, at 

jeg i mit speciale indtager et standpunkt og ikke er en ’neutral’ beskuer, der graver en given 

sandhed frem. 

Mit udgangspunkt i forhold til spørgsmålet om, hvad udvikling er og hvor dens nuværende 

betydning stammer fra, lægger sig op af den kritiske tænkning om udviklingsbistand, der begyndte 

at blomstre fra starten af 1990’erne og har et diskursteoretisk udgangspunkt (Crush, 1995:3; Porter, 

1995:63). Ifølge denne tænkning, er den nuværende betydning af ordet en nyere opfindelse. Især ét 

tidspunkt i den nyere historie, markerer overgangen til den nuværende forståelse og brug af ordet: I 

Harry S. Trumans indsættelsestale i 1949, brugte han udvikling på en ny måde: 

”We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and 

industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. The old 

imperialism – exploitation for foreign profit – has no place in our plans. What we envisage is a 

program of development based on the concepts of democratic fair dealing.” (Esteva, 1992:6) 

Med Trumans tale, ændrede ordet udvikling sin mening til i høj grad at handle om den tredje 

verden, der blev omtalt som ’underudviklede’ områder af verden, hvor der var behov for USA's og 

resten af den udviklede verdens hjælp. Men netop gennem denne hjælp til de ’underudviklede’, er 

der tale om en ny form for imperialisme, som især efter 11. september 2001 har taget form som en 

form for ’frivillig imperialisme’ gennem f.eks. IMF og Verdensbanken. Her skulle imperialismen 

være i overensstemmelse med menneskerettighederne og være en form for ’eksport af stabilitet’ 

(Pieterse, 2004:31). Der er dog ikke tale om, at ’udvikling’ ikke har eksisteret inden Trumans tale, 

men den nutidige betydning af ordet og konceptet er en nyere opfindelse. 



~ 24 ~ 
 

Ifølge kritikerne af denne ’moderne’ form for udvikling, er der langt mellem de gode aspekter af 

den nuværende forståelse af begrebet. Som Vincent Tucker skriver:  

”The sooner we demythologize this ideology the better. It distorts our imagination, limits our 

vision, blinding us to the alternatives that human ingenuity as capable of imagining and 

implementing. The myth of development is elevated to the status of natural law, objective reality 

and evolutionary necessity. In the process all other world views are devalued and dismissed as 

‘primitive’, ‘backward’, ‘irrational’ or ‘naïve’. (Tucker, 1999:1) 

Det er således et yderst kritisk blik på ’udvikling’, der her etableres. Hovedpunktet i kritikken lader 

til at være, at forestillingen om det færdigudviklede samfund skaber et bestemt blik for andre 

samfund som værende tilbagestående eller umoderne livsformer, der blot skal ’udvikles’ så de 

kommer op på vores niveau.  

Spørgsmålet er dog, hvilket endemål udviklingen bevæger sig hen imod? Ifølge netop den 

diskursteoretiske tænkning (Cowen & Shenton, 1995:27f; Crush, 1995:3; Esteva, 1992:6; Sachs, 

1992:4; Sharpe & Boucher, 2010:36), er endemålet ikke en fastlagt størrelse. Dette eksemplificeres 

tydeligt i nedenstående citat fra Wolfgang Sachs: 

“Like a towering lighthouse guiding sailors towards the coast, ‘development’ stood as the idea 

which oriented emerging nations in their journey through post-war history. (…) Four decades later, 

governments and citizens alike still have their eyes fixed on this light flashing just as far away as 

ever: every effort and every sacrifice is justified in reaching the goal, but the light keeps on 

receding into the dark.” (Sachs, 1992:1) 

For mig er citatet yderst klart: Det, der beskrives, er et fantasme. Fantasmet består i al sin enkelthed 

af forestillingen om det færdigudviklede samfund. Som Sachs hentyder til, står fyrtårnet dog ikke 

stille og samfundet vil derfor aldrig være færdigt med at udvikle sig: Således er fantasmet selve 

tanken eller forestillingen om, at det kan lade sige gøre at skabe det udviklede samfund.  

Det betyder, at ’udvikling’ som sådan heller ikke kan tillægges fast, specifikt indhold: Med tiden er 

begrebet blevet så mudret, at det ”denotes nothing – while it spreads everywhere, because it 

connotes the best of intentions” (Sachs, 1992:4). Det vil derfor være dybt kontekstafhængigt og kan 

i høj grad relateres til Laclaus begreber om den tomme betegner. Det interessante i denne 

sammenhæng vil være at se på, hvordan artikulatoriske praksisser og den flygtige fastsættelse af 
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mening gennem de tomme betegnere er med til at indikere nodalpunktet. Hvis man f.eks. bruger 

’samarbejde’ som tom betegner, vil det skulle undersøges, hvad der betegner nodalpunktet: 

Hvordan forsøges nodalpunktet italesat og hvilken grundlæggende ideologisk retning er dette 

udtryk for? Et andet fokus vil være på nodalpunkets opbygning, hvor hhv. projektets opbygning, 

den intenderede effekt af projektet samt de utilsigtede effekter af projektet kan udgøre forskellige 

dimensioner af samme nodalpunkt. Som det fremgår af ovenstående, er specialets overordnede 

standpunkt i forhold til begrebet om ’udvikling’ kritisk og diskursteoretisk anlagt. 
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5.0 Analysestrategi 

Gennem nedenstående analysestrategi, ridses det op, hvordan jeg vil gribe min analyse an. For kort 

at introducere konceptet ’analysestrategi’, er det her, jeg vil præsentere rammen for, hvorledes min 

analyse vil finde sted. Min analysestrategi gør brug af Niels Åkerstrøm Andersens forståelse af 

konceptet som værende: 

 ”en strategi for, hvordan man som epistemolog vil konstruere andres iagttagelser som objekt for 

egne iagttagelser med henblik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver.” (Andersen, 1999:14) 

Min analysestrategi vil således adskille sig fra den gængse forståelse af metode, hvori målet er at 

producere ’sand’ viden om en given genstand. Derfor vil jeg vha. min analysestrategi fastlægge, 

hvorledes jeg vil forsøge at problematisere selvfølgeligheder og på den måde opnå en erkendelse, 

som sætter det analyserede i et nyt lys (Andersen, 1999:15). Jeg er desuden også opmærksom på, at 

der netop er tale om en strategi, der har konsekvenser for, hvorledes det iagttagede iagttages. 

Nedenstående analysestrategi vil indeholde mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, mit 

iagttagelsespunkt, anvendelsen af den teoretiske ramme samt min konstruktion af arkiv. I 

forlængelse af det, vil jeg gøre opmærksom på, at også mit valg af teori er et strategisk valg fra min 

side. 

5.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

I det følgende vil jeg gøre rede for specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt og ståsted. Således 

vil det også blive vist, hvorledes verden og fænomener fremtræder i mine analyser. 

Et træk, der samler såvel Laclaus som Zizeks udgangspunkt, er deres tilknytning til 

poststrukturalismen (Esmark et al, 2005:13), hvilket også er nærværende speciales udgangspunkt. 

Poststrukturalismen er en videreudvikling af den strukturalistiske tradition, hvor især Saussures 

strukturelle lingvistik og indførslen af det tosidede tegnbegreb i form af signifiant og signifié (Brier, 

2006:267), er toneangivende. På den måde, står ’post’ i denne sammenhæng ikke som en angivelse 

af en udvikling ’efter’ strukturalismen, men derimod som udvikling af strukturalismen. Ifølge 

Esmark et al (2005:12), adskiller poststrukturalismen sig fra strukturalismen qua dets fokus på og 

understregning af det enestående samt en erkendelse af, at strukturer ikke faste eller evige, men 

derimod midlertidige og åbne for begivenheders indflydelse på disse.  
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Dog er både strukturalismen og poststrukturalismen baseret på tanken om eksistensen af og 

vigtigheden af det symbolske. Denne vægt på det symbolske som det grundlæggende for den 

sociale virkelighed, er en salgs tredje vej i forhold til den metafysiske tradition, hvor dialektikken af 

det reelle og det imaginære indtager en dominerende position i og med, at det reelle er det 

’virkelige’, og det imaginære er den måde, hvorpå vi forsøger at erkende eller få indsigt i det reelles 

’virkelige’ verden. Det, som det symbolske indfører i forhold til metafysikkens dialektik mellem det 

reelle og det imaginære, er det område, hvor netop disse to ’kastes sammen’. Det symbolske bliver 

på den måde stedet, det reelle og det imaginære stilles i forhold til hinanden, men også her de falder 

fra hinanden (Esmark et al, 2005:13ff). Der er dog forskel på de to retningers tolkning, som af 

Esmark et al (2005) beskrives således: 

”Hvor den klassiske strukturalisme forstår det symbolske domæne som hjemsted for en orden, der 

kan gøres til genstand for systematisk analyse, tenderer poststrukturalismen mod at opfatte det 

symbolske som kilde til evig uro.” (Esmark et al, 2005:15) 

På den måde, vil jeg i mit projekt bevæge mig væk fra ontologien, hvor jeg netop forsøger at finde 

svar på, hvad verden består af, til en spørgeramme, der i højere grad er epistomologisk orienteret, 

hvori der spørges til, hvordan der iagttages og hvordan den analyserede genstand konstrueres som 

en genstand. Dermed antager mit valg af teori også en styrende funktion i forhold til, hvad jeg vil 

fokusere på, samt hvad jeg kan sige om mit fokusområde (Esmark et al, 2005:11).  

Det leder hen til diskursteorien og diskursanalysen, der oftest er centralt placeret i netop 

poststrukturalismen. Denne centrale placering skyldes poststrukturalismens åbning af det ellers 

lukkede og taksonomiske strukturbegreb i den klassiske strukturalisme, som er konsekvensen af 

inddragelsen af diskursteoriens mere løst koblede og mindre stabile strukturer (Esmark et al, 

2005:8f). 

En anden konsekvens, som jeg drager af dette, er desuden min brug af andenordens iagttagelser. Det 

betyder, at jeg ikke, som i den klassiske metode, vil iagttage et objekt, som jeg forsøger at 

producere sand viden om. Derimod vil jeg iagttage andres iagttagelser, således at det ikke er mig 

selv, der iagttager fremtrædende fænomener, da jeg iagttager andres iagttagelser af disse (Andersen, 

1999:14f). Med Niels Åkerstrøm Andersens ord, spørger den epistemologisk orienterede 

videnskabsteori, som ovenstående er en del af: 
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”Ikke til hvad, men til hvordan. Den spørger: I hvilke former og under hvilke betingelser er en 

bestemt meningsfuldhed (f.eks. en diskurs (…)) blevet til? Hvilke hindringer er der for indsigt i, 

hvordan man kan tænke indenfor, men også kritisk i forhold til en altid allerede givet 

meningsfuldhed? På hvilke måder og ved hjælp af hvilke analysestrategier kan vi opnå en 

erkendelse, der er kritisk anderledes end den allerede givne meningsfuldhed?” (Andersen, 

1999:13f) 

På den baggrund er udgangspunktet for min analyse, at stille spørgsmålet hvordan frem for hvad. 

Med dette udgangspunkt, vil jeg forsøge at stille spørgsmålstegn ved allerede givne konventioner 

frem for at forsøge at opnå en erkendelse af sand viden.  

I forlængelse heraf, er det desuden vigtigt at holde sig for øje, at eventuel kritik af vestligt vedtagne 

sandheder, som f.eks. vigtigheden af kønsligestilling, ikke bunder i forfatterens uenighed med disse 

principper. Formålet er ikke at kritisere værdierne i sig selv, men derimod måden hvorpå disse 

sættes i spil og iagttages over for andre værdier. 

5.2 Iagttagelsespunkt 

Denne del af min analysestrategi har til formål at præcisere, hvad der er genstand for min analyse. 

Som det blev beskrevet i min indledning og problemformulering, ønsker jeg at iagttage det danske 

udenrigsministeriums, den danske ambassade i Vietnams samt programmedarbejderes iagttagelser 

af den danske udviklingsbistand til landet. For at specificere dette yderligere, har jeg valgt et 

udviklingsprogram, der vil danne grundlag for en analyse af konkret udviklingsbistand i forhold til 

iagttagelsen af planlægning, praktisk udførelse mv.  

Således bliver mit iagttagelsespunkt den danske støtte til juridiske reformer i Vietnam, hvor jeg vil 

fokusere på ministeriets og ambassadens kommunikation til omverdenen, som jeg vil sammenligne 

med mine interviewpersoners iagttagelser. På den måde bliver mine iagttagelser til iagttagelser af 

bistandens iagttagelser af mødet med den Anden, som i dette tilfælde er Vietnam.  

I min definition af specialets iagttagelsespunkt, er jeg opmærksom på konsekvenserne af mit valg af 

netop dette iagttagelsespunkt: Qua mit poststrukturalistiske udgangspunkt, er mit valg om at 

behandle området, hvor bistanden og Vietnam mødes og dermed også, hvilke udgangspunkter og 

konsekvenser dette møde har, afgørende for specialets udsigelseskraft.  
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Jeg kan derfor ikke sige noget overordnet og generelt om det danske samfund, men kun påpege, 

hvordan det danske samfund agerer på dette område og tage dette som et symptom på, hvor 

sedimenteret den liberal-demokratiske, kapitalistiske samfundsmodel er på dette område. Mit valg 

af poststrukturalismen som videnskabsteoretisk udgangspunkt implicerer desuden, at jeg heller ikke 

med et bredere empirisk fundament ville kunne drage generelle konklusioner for sedimenteringen af 

den danske samfundsmodel – om ikke andet, vurderer jeg, at dette ikke vil kunne lade sig gøre 

inden for både tids- og pladsrammen for et speciale.  

I forhold til iagttagelsen af den liberal-demokratiske samfundsmodel, defineres denne i nærværende 

speciale som værende den dominerende italesættelse af danske værdier i relation til et 

velfungerende samfund. Det konkrete indhold af disse værdier vil blive uddybet i løbet af specialet, 

bl.a. gennem modstillingen med det vietnamesiske samfund. Det, der er essensen af udtrykket, er 

derfor, hvordan reaktionen er på alternative måder at gennemføre udviklingsbistand og dermed 

indrette samfundet på. Gennem brugen af ordsammensætningen ’liberal-demokratisk’ antager jeg 

desuden, at det danske samfund antager fokus på såvel ’frihed’ som ’demokrati’, hvilket vil blive 

underbygget gennem belysningen af specialets empiriske fundament. 

5.3 Anvendelse af den teoretiske ramme 

Da jeg allerede har præsenteret mit valg af teoretisk ramme til specialet, vil jeg i dette afsnit kort 

vise, hvor og med hvilket formål teoretikerne vil blive inddraget i mine analyser. 

I min gennemgang af Laclaus teoretiske bidrag til dette speciale, angiver jeg, at en diskursanalyse, 

som dette speciale benytter sig af, oftest vil begynde med identificeringen af en dislokation. Dette er 

ikke tilfældet i nærværende speciale. Tværtimod, vil jeg ikke forsøge at finde frem til en sådan 

ustabilitet i strukturen, men nærmere tage udgangspunkt i en analyse af, hvor sedimenteret den 

nuværende struktur er. 

Som det første vil jeg identificere det nodalpunkt, der bliver centralt i den danske udviklingsbistand 

til Vietnam. Efter at have udført denne identificering, vil jeg identificere og analysere de vigtigste af 

de tomme betegnere, der knytter sig til netop det identificerede nodalpunkt. På den måde, vil jeg 

spørge til, hvilke begreber italesættelsen af udviklingsbistanden hægter sig op på. Her vil jeg vise, 

hvordan det, der i mødet med den Anden (Vietnam) italesættes som apolitisk, er et udtryk for netop 

et hegemoniseret samfund. Det vil ske gennem at vise, hvordan det, der ellers fremstår som værende 

naturligt, er et udslag af kampe om at definere og skabe mening. Således vil jeg bruge Laclaus 
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teoriapparat samt Zizeks begrebsapparat til at analysere, hvorvidt udviklingsbistanden og hjælpen til 

Vietnam kan siges at være baseret på en diskurs baseret på et liberalt-demokratisk samfund og at 

der således er tale om et politisk valg af handling over for den Anden. Herigennem vil jeg 

konkludere, hvorvidt der med den liberal-demokratiske, kapitalistiske samfundsmodel kan tales om 

et succesfuldt hegemoni. 

Som forlængelse af første analysedels konklusioner, vil specialet vise, hvordan netop denne 

konstruktion af udviklingsbistanden kan være med til at gøre omtalte hegemoni ekspansivt. Denne 

analyse udføres med udgangspunkt i Laclaus hegemonibegreb, mens virkningen især hentes fra 

Zizeks tanker omkring ideologiens virkning. 

På baggrund af ovenstående, vil jeg således vise, hvordan der i forbindelse med den liberal-

demokratiske samfundsmodel kan tales om et succesfuldt hegemoni samt spørge til, hvordan dette 

kan betragtes som ekspansivt. 

5.4 Konstruktion af arkiv 

I det følgende, vil jeg gøre rede for mine overvejelser omkring udvælgelse og indsamling af empiri. 

På den måde vil jeg vise, hvordan jeg finder de relevante data til at kunne udføre min analyse. 

Først og fremmest vil jeg anføre, at jeg i mit projekt antager en epistemologisk tilgang til mine 

kilder. Det betyder, at mine kilder, er internt konstruerede i analysestrategien, således at de, for at 

bruge Niels Åkerstrøm Andersens ord, ”konstrueres analysestrategisk for at opnå 

empirifølsomhed.” (Andersen, 1999:184). Dermed er mit arkiv konstrueret således, at det har 

særlige konsekvenser til følge, hvilket jeg uddyber under de enkelte empiriformer. 

For at triangulere min empiri (Bryman, 2012:392), gør jeg gennem specialet brug af såvel eksterne 

dokumenter fra ambassaden samt kvalitative interviews foretaget i Vietnam, der suppleres af 

dokumenter fra FN og Human Rights Watch. Herunder vil jeg først gøre rede for, min brug af 

kvalitative interviews. 

Som skrevet, er et centralt element i min analyse udførelsen af kvalitative interviews. Der er tale om 

tre semi-strukturerede interviews6 med hhv. Jacob Gammelgaard7, der er seniorrådgiver ved JPP-

                                                

6 Mine 3 interviews blev planlagt og udført efter Alan Brymans teori om det semi-strukturerede interview (Bryman, 
2012:472ff). Jeg har således udfærdiget en interviewguide, der angiver retningen for interviewet, samtidig med der er 
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programmet, Lis Rosenholm8, der er ambassaderåd og dermed souschef på den danske ambassade i 

Hanoi samt XX9, der som Gammelgaard er en central figur i forhold til projektets praktiske 

gennemførsel. Disse interviews vil især blive brugt til at kunne iagttage refleksioner omkring den 

praktiske planlægning og udførsel af bistanden. Hvor Rosenholm sidder på den danske ambassade, 

er Gammelgaard og XX med i den praktiske gennemførsel af bistanden. Dog er det gennemgående 

for dem alle tre, at de er placeret i den øverste ledelse i forbindelse med den danske støtte til 

juridiske reformer i Vietnam. Gennem min brug af disse tre interviewpersoner, accepterer jeg dog, 

at jeg ikke får et komplet billede af bistanden. Eksempelvis har det ikke været muligt at få kontakt 

til vietnamesiske myndigheder, advokater eller andre involverede i JPP omkring et interview for på 

den måde at få vietnamesiske synspunkter på udviklingsbistanden.  

Som skrevet, gør jeg også brug af dokumenter fra den danske ambassade, hvoraf hoveddokumentet 

er programdokumentet for JPP, hvilket suppleres af en række programdokumenter fra tidligere 

bistandsprogrammer samt offentligt tilgængelige strategidokumenter og internetsider fra Danida og 

Udenrigsministeriet. Disse dokumenter bruges til at belyse, hvorledes bistanden samt 

planlægningen og udførslen af samme italesættes heri. Disse dokumenter suppleres desuden af 

enkelte dokumenter fra FN og Human Rights Watch, der dog ikke vil brugt til at belyse 

selvstændige pointer, men derimod underbygge pointer fra den resterende empiri. 

På bagrund heraf, mener jeg at have konstrueret et arkiv, der repræsenterer kommunikationen om 

den danske bistand fra flere forskellige vinkler og er i stand til at belyse, hvorledes den danske 

bistand italesættes af donorerne. Med dette in mente, iagttager jeg mit arkiv som værende solidt i 

forhold til at kunne besvare den stillede problemformulering. 

  

                                                                                                                                                            

mulighed for at spørge ind til eller diskutere emner, der bringes på banen af den interviewede. Se bilag 3, 5 og 7 for 
interviewguider. 
7 Herefter Gammelgaard 
8 Herefter Rosenholm 
9 For forklaring på anonymisering, se bilag 9. Vedkommendes navn og funktion vil blive oplyst ved eksamen. 
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6.0 Danmarks arbejde i Vietnam 

I det følgende vil jeg først kort introducere den generelle bistand til Vietnam og specialets centrale 

dokumenter og projekter.  

Danida blev oprettet i 1962, hvorfor 2012 er året for institutionens 50 års jubilæum. Vietnam har 

dog ikke været en del arbejdet fra starten, men været en del af den danske udviklingsbistand i 

næsten tyve år, siden 1993, hvor landet blev programsamarbejdsland. Siden da har det overordnede 

formål været at bekæmpe fattigdommen i landet, hvilket hovedsageligt sker gennem støtte til 

bæredygtig udvikling, hvor den private sektor er drivkraften bag (Danida, 2012A). Blandt 

resultaterne af de omtrent tyve års samarbejde, fremhæves en høj økonomisk vækst, reduceret 

fattigdom og forøget værdi af den vietnamesiske fiskeeksport (Danida, 2012A). Faktisk har 

samarbejdet været så frugtbart, at Vietnam i dag kategoriseres som et mønstereksempel af 

chefkonsulent i Dansk Industri, Marie Gad, der udtaler sig til Udvikling, Danidas magasin om 

udviklingsbistand: 

”Samtidig med at Danmark har sat meget aktivt ind med bistand, har Vietnam haft stor vækst, og 

den danske bistand har været fokuseret på at understøtte væksten i bestemte sektorer, blandt andet 

fiskeindustrien. Det har løftet landet erhvervsmæssigt, og dermed er der blevet råd til at købe 

danske produkter og serviceydelser. På den måde har tingene hængt godt sammen, og alle er blevet 

vindere.” (Andersen, 2011A:31) 

Alle er altså vindere, idet vietnamesernes økonomi er blevet højnet i en sådan grad, at de har råd til 

at købe danske produkter. Den store økonomiske succes betyder, at det traditionelle samarbejde 

efter planen skal udfases inden for en kort årrække. Arbejdet bliver dog ikke afsluttet, men rykkes 

over på andre områder som ”god regeringsførelse, klima, erhvervsinstrumenterne, 

kultursamarbejde og forskningssamarbejde.” (Danida, 2012A) 

I forhold til mit valg af empiri, er den overordnede ramme for min analyse Danidas arbejde for 

juridiske reformer, der er en del af arbejdet for god regeringsførelse (Udenrigsministeriet, 2012B). 

Det er de juridiske reformer, der bl.a. skal være med til at sikre menneskerettigheder, eliminere 

korruption og øge den økonomiske vækst. 
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6.1 Relevante projekter og programmer 

Følgende fungerer som en kort introduktion til de vigtigste udviklingsprojekter og resolutioner i 

specialet10. 

Justice Partnership Programme (JPP): Det nuværende program for juridiske reformer i Vietnam 

(JPP) og fjerde fase af den danske juridiske bistand, som har været til stede i Vietnam siden 1997 og 

efter planen slutter i 2015 (Bilag 2, SLJR:1; JPP, 2009:1). I de første tre faser af programmet var 

Danida det eneste donorland, men i fjerde fase er også Europa-Kommissionen11 og Sveriges 

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete12 donorlande. Det kan dog konstateres, at det i 

høj grad er den danske ambassade, der stod for forhandlingen og nu står for implementeringen af 

programmet, der er en fortsættelse af de tidligere danske reformprogrammer (Bilag 8, XX: 0:35:15; 

JPP, 2009:A72-A75). 

Programmets overordnede mål er at udvikle en ”Capable, ethical, democratic and rights-protecting 

justice sector.” (JPP, 2009:7). Gennem forbedringerne i retssektoren forventes det, at man bl.a. kan 

mindske fattigdommen (JPP, 2009:3), forbedre erhvervsklimaet (JPP, 2009:27) og forholdet til 

internationale organisationer som WTO (JPP, 2009:4) samt gøre borgerne opmærksomme på deres 

rettigheder (JPP, 2009:VI). 

Her er hovedmålet at styrke de statslige institutioner i deres bestræbelser på at nå overordnede mål. 

Derudover består programmet også af to andre komponenter: 

o Etablering af et landsdækkende advokatsamfund (Bilag 2, SLJR, 2005:4). 

o Øge kapaciteten for ikke-statslige institutioner, så de kan støtte befolkningens 

bevidsthed om og adgang til rettigheder (JPP, 2009:VI). 

Dermed er projektet, som har et budget på 18,7 millioner Euro, tresidet. Heraf får de statslige 

institutioner 54 %, advokatsamfundet 15 % og de ikke-statslige organisationer 16 % af midlerne. De 

resterende 15 % fordeler sig med 12,4 % på evaluering og kommunikation og 2,6 % på uforudsete 

udgifter (JPP, 2009:IX). 

                                                

10 For introduktion til interviewpersoner, se bilag 9 
11 Herefter Kommissionen 
12 Herefter Sida 
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Phase III of Support to Legal and Judicial Reforms in Vietnam (SLJR): Tredje fase af Danmarks 

støtte til Vietnams juridiske system fandt sted fra 2005 til 2010 og havde det overordnede mål at 

bekæmpe fattigdom, støtte menneskerettigheder, god regeringsførelse og kønsligestilling (Bilag 2, 

SLJR, 2005:2). 

Support to Office of the National Assembly, the Supreme People’s Court and the Supreme People’s 

Procuracy (SONASP): Anden fase af den danske udviklingsbistand til reformer af det juridiske 

system i Vietnam, som løb fra 2001 til 2004 (SONASP, 2000:5). 

Judicial Reform Strategy (JRS): Resolution nr. 49 er en strategi for reformerne af det juridiske 

system i årene 2005 til 2020 og er udarbejdet af Vietnams kommunistiske parti. Oprindelsen af en 

stor del af indholdet i fase 3 og især fase 4 af den danske bistand henvises til denne resolution (JPP, 

2009:VI). 

Doi Moi: Betyder genopbygning og blev lanceret i 1986, hvor den udstak retningen mod en 

socialistisk orienteret markedsøkonomi (JPP, 2009:3). 
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7.0 Analyse 

“This process guarantees an increasing homogenization of all human societies, regardless of their 

historical origins or cultural inheritances. All countries undergoing economic modernization must 

increasingly resemble one another” (Fukyama, 1992:XIVf) 

Sigtet med dette speciale er ikke at validere eller modbevise Francis Fukyamas påstand i dens 

helhed. Tværtimod spørger jeg til et enkelt aspekt af det moderne samfund: Udviklingsbistand fra 

det, der betegnes som den ’udviklede’ til den ’udviklende’ del af verden. 

I nedenstående analyse vil jeg kort sagt forsøge at identificere det eller de nodalpunkter, der er 

bærende for den danske støtte til retslige reformer i Vietnam. Dernæst vil jeg identificere de tomme 

betegnere, der knytter sig til det eller de identificerede nodalpunkter, hvilket vil blive fulgt op af en 

analyse af de tomme betegneres effekter og bivirkninger gennem en analyse af deres betegnende 

artikulationer. 

Dette vil føre til en analyse af, hvordan dette kan være udtryk for en sedimenteret hegemonisk 

tilstand. På baggrund heraf, vil jeg analysere, hvordan der i forbindelse med et sådant sedimenteret 

hegemoni kan tales om et ekspansivt hegemoni. 

7.1 Konstitueringen af et nodalpunkt 

I kølvandet på vietnamkrigen, som det kommunistiske nord vandt, blev Vietnam tæt knyttet til 

Sovjetunionen, som også var landets politiske og økonomiske samarbejdspartner frem til 

Sovjetunionens opløsning (Bilag 8, XX: 0:49:45).  

I slutningen af firserne var situationen dog således, at der var hungersnød, rationering på fødevarer 

og stor utilfredshed i den generelle befolkning. Som Gammelgaard forklarer situationen gennem en 

af hans venners erindringer: 

”(…) hvis man er omkring de 40 år, så kan man huske, hvordan det var. De var bare sultne hele 

tiden. De fortæller mig, de kan bare huske, det eneste, de fik, det var sticky rice, som de siger, og så 

de stilkede grøntsager. ’Vi var bare sultne hele tiden’.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:11:30) 

Situationen blev ikke forbedret af Partiets landbrugsreformer, som bl.a. blev boykottet af bønderne i 

syd og mødt af utilfredshed i nord (Bilag 4, Gammelgaard: 0:10:00). Ifølge både Gammelgaard 

(Bilag 4, Gammelgaard: 0:10:20) og XX (Bilag 8, XX: 0:49:50), tvang utilfredsheden og manglen 
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på fødevarer regeringen til at ’tænke nyt’, hvilket førte til en kapitalisering af markedet og valget af 

nye samarbejdspartnere og en ny retning for landet. 

Denne række af reformer, som ændrede landets fokus, fandt sted på Partiets konventer og blev kaldt 

doi moi. Reformernes forandrende karakter, kan bl.a. eksemplificeres ved, at gennemgangen i JPP 

af Vietnams historiske udvikling, først begynder ved doi moi (JPP, 2009:3). Det er således først her, 

Vietnams udvikling iagttages som værende interessant i forhold til nuværende samarbejde mellem 

donorerne og Vietnam.  

Det var også doi moi, sammen med forfatningen i 1992, der gødede jorden for vestlige donorers 

hjælp til Vietnam, som på baggrund af reformerne ’blomstrede’. Dermed havde det vietnamesiske 

styre flyttet samarbejdet væk fra Sovjetunionen og over til Vesten og kapitalisme, hvoraf det sidste 

bl.a. kunne ses på, at de retlige reformer i begyndelsen fokuserede på at støtte markedsorienterede 

politikker (JPP, 2009:13). 

Hvis man ser på udviklingsbistanden som den italesættes i dag, er en helt grundlæggende faktor, at 

den ikke længere italesættes som værende hjælp. Derimod benævnes bistanden i dag konsekvent 

som værende et samarbejde (JPP, 2009:Forside; Udenrigsministeriet, 2006 m.fl.), hvor modtageren 

er i fokus. Et klart eksempel på dette, er titlen på introduktionen til Danida i Vietnam: 

”Udviklingssamarbejde med Vietnam” (Danida, 2012A) og definitionen af, hvem Danmark indgår 

partnerskaber med: 

”De lande, der opfylder betingelserne for deltagelse i dansk udviklingssamarbejde, udfordres af 

alvorlig fattigdom, men lever samtidigt op til deres ansvar om at imødegå denne udfordring ved at 

formulere og iværksætte langsigtede, nationale strategier for fattigdomsbekæmpelse og stræbe efter 

en konsolidering af demokratiet, respekten for menneskerettighederne og god regeringsførelse.” 

(Danida, 2012C) 

Dette understøttes også af referencerne i JPP (2009:18; 21 m.fl.) og fra den danske ambassade 

(Danida, 2012B) til Paris-erklæringen, hvori hovedpunktet er, at samarbejdet skal tage 

udgangspunkt i modtagerlandets behov og at udviklingssamarbejdet skal ejes af modtagerlandet 

(JPP, 2009:18). Kort sagt, betyder det, at modtagerlandet italesættes som en vigtig spiller i 

planlægningen af et udviklingsprogram og at samarbejde italesættes som havende en dominerende 

rolle i forhold til forholdet mellem Danmark og Vietnam. 
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Det standpunkt underbygges desuden af den øgede samhandel mellem Danmark og Vietnam, der 

betyder, at Danmark i dag eksporterer varer og services for over en milliard kroner til Vietnam i 

2010 (Andersen, 2011A:33) mod en støtte på 384 millioner kroner i 2010 (Udenrigsministeriet, 

2012D). Der er derfor også tale om et samarbejde, der går ud over udviklingsbistanden og har 

betydning for såvel Vietnams som Danmarks økonomi. 

Som jeg skrev i introen til min empiri, fokuserede støtten fra starten også på fattigdomsbekæmpelse, 

men efter drastiske reduktioner af fattigdommen, har samarbejdets fokus bevæget sig over på støtte 

til god regeringsførelse i Vietnam (Danida, 2012A). Her er arbejdet for juridiske reformer blevet 

centralt, og JPP er det sidste program af i alt fire reformprogrammer på det juridiske område. Ifølge 

Gammelgaard, trækker Danmark sig helt ud af det traditionelle programsamarbejde med Vietnam, 

når JPP er slut i 2015 (Bilag 4, Gammelgaard: 1:18:35), hvorfor der i høj grad er tale om et centralt 

program i forhold til både det nuværende og fremtidige forhold mellem Vietnam og donorlandene. 

Vigtigheden af samarbejdet understreges også af, at programmets indhold bl.a. er blevet forhandlet 

direkte med den vietnamesiske præsident, hvilket ikke er normalt for udviklingsprogrammer (Bilag 

8, XX: 0:35:20). 

Samarbejde kan derfor iagttages at være et nodalpunkt i forholdet mellem Danmark og Vietnam, 

både på et overordnet samfundsniveau, i forhold til den nuværende udviklingsbistand og i forhold 

til landenes økonomi. 

Det relevante spørgsmål i denne sammenhæng vil derfor være, hvad der samler sig rundt om 

samarbejdet: Hvilke ideer og forestillinger bliver hægtet op på nodalpunktet? 

7.2 De tomme betegnere 

For at kunne svare på ovenstående, vil jeg i det nedenstående identificere og analysere en række af 

de begreber, der er bærende for Danmarks udviklingssamarbejde med Vietnam og som knytter sig 

til nodalpunktet ovenfor. Jeg gør mig derfor ingen illusioner om, at de valgte begreber er et 

udtømmende billede af alle tomme betegnere, der knytter sig til samarbejde. 

Gennem analysen vil jeg derfor komme ind på, hvordan de enkelte tomme betegnere italesættes og 

hvilken betydning for ’samarbejde’, dette kan iagttages at have. 
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7.2.1 Målene i JPP som tom betegner 

I ovenstående afsnit om samarbejde som nodalpunkt, fremgår det, hvordan JPP er et centralt projekt 

for det danske forhold til og samarbejde med Vietnam nu og i fremtiden. Med JPP er der derfor ikke 

tale om en afslutning på forholdet mellem de to lande, men tværtom afslutningen på en fase, hvor 

Vietnam havde brug for hjælp. Spørgsmålet, der her forsøges besvaret, er derfor: Hvad er målet 

eller målene for JPP?  

Første tomme betegner, der hægter sig op på nodalpunktet samarbejde, er derfor JPP og dets mål. 

Hvad er målene udtryk for og hvordan influerer dette samarbejdet? 

De overordnede mål for JPP angives i starten af programdokumentet: Her er målet at skabe en 

”capable, ethical, democratic and rights-protecting justice sector”13 (JPP, 2009:VI), således at der 

skabes en ”rule of law state” 14(JPP, 2009:VIII).  

Derfor vil det ledende spørgsmål være, hvad der meningsudfylder begrebet: Hvad er det disse 

begreber betyder, og hvilke processer samt praktiske forhold påvirker samarbejdet og hvad er 

virkningerne af programmets karakter og mål i forhold til samarbejdet? Et yderligere spørgsmål i 

denne sammenhæng er også, om de centrale mål om en kompetent, etisk, demokratisk og 

rettighedsbeskyttende retsstat (JPP, 2009:VI) er klart definerede. 

7.2.1.1 Demokrati 

Første artikulation, der hægtes op på målene i JPP, er demokrati. Det er umiddelbart let at skrive, at 

et retssystem eller et land skal være demokratisk. Demokratisk behøver ikke at bære den samme 

betydning og varierer i forskellige lande eller bare i forskellige grupper af samfundet. Derfor er 

spørgsmålet, hvad det betyder, når det bruges i et programdokument om reformer af et retssystem i 

en et-parti-stat (JPP, 2009:71). 

Som det antydes, behøver demokrati i Danmark og i Vietnam ikke nødvendigvis betyde det samme: 

I forhold til det formelle demokrati, er der i Danmark, på trods af at landet er et konstitutionelt 

monarki, indarbejdet en tredeling af magten med et uafhængigt og stærkt folketing i den danske 

grundlov (Holm, 2011). I Vietnam er der også et folkevalgt parlament, som dog blot står for at 

implementere de politikker, der bestemmes af det kommunistiske parti, som medlemmerne i øvrigt 

                                                

13 Benævnes i det følgende som ’kompetent’, ’etisk’, ’demokratisk’ og ’rettighedsbeskyttende’. 
14 Benævnes i det følgende som ’retsstat’. 
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selv repræsenterer. Ifølge Danmark og Vietnam, udvides Nationalforsamlingens og dermed folkets 

magt dog gradvist (Vietnam-Denmark Partnership, 2006:11). Spørgsmålet i denne forbindelse er 

derfor, hvad der i JPP og relaterede dokumenter menes med ’demokrati’ og hvordan dette bruges i 

samarbejdet mellem de to lande. 

For at starte med programdokumentet, besværliggøres en definition af demokrati i forbindelse JPP 

af, at der JPP der er ikke nogen eksplicit redegørelse for, hvad der menes med demokrati. 

Det interessante i JPP er ydermere, at demokrati ikke en eneste gang står alene eller konkretiseres: 

På trods af, at ordene ’democratic’ og ’democratisation’ nævnes 27 gange i dokumentet, bliver de 

kun nævnt i sammenhæng med andre ord. Nedenstående eksempler illustrerer dette: 

- ”Capable, ethical, democratic and rights-protecting” (JPP, 2009:VI; VIII; 19; 22 m.fl.) 

- ”Consistent, democratic, transparent and respect human rights” (JPP, 2009:VIII, 20; 31; 33 

m.fl.) 

- ”Just, equal, democratic and civilized society” (JPP, 2009:8) 

- ”Democratic, professional, modern, effective and efficient” (JPP, 2009:9) 

På baggrund af ovenstående, vil et relevant spørgsmål være, hvorfor demokrati ikke konfronteres 

direkte i JPP? Et muligt svar på det spørgsmål kan findes i Gammelgaards udtalelser om netop 

fortolkningen af demokrati: 

”Ja. Og det betyder en ting på vietnamesisk og det betyder noget andet på engelsk. Så demokrati i 

Vietnam… Du kan sagtens sige, ’vi vil gerne have mere demokrati ind i den kriminelle proces.’ Det 

kan du sagtens sige. Demokrati betyder, i Vietnam, mere sådan noget med, at det ikke er noget, der 

trykkes ned over hovedet på dig fra oven. Men demokrati for os, det har noget at gøre med frie, 

universelle valg, pluralisme osv. Så det betyder nogle meget forskellige ting.” (Bilag 4, 

Gammelgaard: 1:35:55) 

Ifølge Gammelgaards iagttagelser, er den vietnamesiske fortolkning af ordet demokrati anderledes i 

forhold til en danskers forståelse af ordet. Det kan således iagttages, at betydningen af demokrati i 

JPP ikke artikuleres direkte i diskursen, men alligevel ligger et sted mellem den danske og den 

vietnamesiske fortolkning af begrebet. Det kan betyde, at programmet, for at være demokratisk, 

forventes minimum at kunne leve op til den vietnamesiske tolkning af begrebet, således at 

retssystemet ikke ’trækker ting’ ned over befolkningen. Det naturlige spørgsmål at stille i 
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forlængelse heraf, er hvorfor demokratiet så ikke ekspliciteres? Hvis ’demokrati’ blot er en 

minimumsforventning (den vietnamesiske forståelse), hvorfor udtrykkes meningen med begrebet så 

ikke i programdokumentet? En anden tolkning af den manglende definition kan derfor være, at der 

er tale om en konflikt, således at en definition ville udtrykke den ene parts holdning frem for den 

anden. Dette kan illustreres gennem Gammelgaards, iagttagelse af Nationalforsamlingens forsøg på 

at udtale mistillid til en minister: 

”Premierministeren kom tilbage og sagde i en tale til Nationalforsamlingen: ’I Partiet har vi grinet 

meget af, hvordan Nationalforsamlingen vil afsætte en minister. Vi har talt sammen – hvad sker der 

nu, hvis regeringen afsætter Nationalforsamlingen?’ Så stoppede den diskussion. Og siden har man 

ikke snakket om impeachments. Det vil de ikke have – det var for meget. Så blev de sat på plads – 

grundigt.” (Bilag 4, Gammelgaard: 1:11:25).  

Når Premierministeren og Partiet kan forhold sig sådan til en mistillidsafstemning, kan 

fortolkningen af demokrati anses at være anderledes end den danske. Denne antagelse om konflikt i 

udfyldelsen af meningen af demokrati, understøttes af det danske strategidokument for 

demokratisering og menneskerettigheder, ’Democratisation and Human Rights – For the Benefit of 

the People’15, som ligger til grund for Danmarks arbejde med at fremme demokratisering, herunder 

også Danmarks engagement i JPP (JPP, 2009:17). Heri fremhæves det, at selve det at forsøge at 

fremme demokratiet er ”politisk i sin natur” (Danida, 2009:24). Dermed anerkendes det, at arbejdet 

for demokrati er politisk, og at der er grupper, som vil ”modsætte sig forandringer i spillets regler” 

(Danida, 2009:24). Brugen af DHR som grundlag viser desuden, at Danmarks tilgang til arbejdet i 

Vietnam er baseret på en global strategi. 

På den måde kan den manglende eksplicitering af begrebet være tegn på, at der endnu ikke er fundet 

en definition som begge parter kan acceptere. 

7.2.1.2 Det etiske retssystem 

Ambitionen om en ’etisk’ retssektor, er uhyre at skrive, hvorimod den kan være sværere at 

efterleve. Den forståelse af begrebet, dette speciale læner sig op af, er Dansk Fremmedordbogs 

fortolkning:  

                                                

15 Herefter DHR 
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”Læren om reglerne for hvad der er godt og ondt, om den rette, sædelige livsførelse” (Dansk 

Fremmedordbog, 2012B) 

Der refereres dermed til en opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, som ligger dybt i de enkelte 

mennesker og opfattes som naturlige regler for god opførelse. Det, der her analyseres, er, hvordan 

grænsen for ’godt og ondt’ og den ’rette’ livsførelse sættes i artikulationen af etik. 

Styrkelsen eller skabelsen af et etisk retssystem, står centralt i både JPP (2009:VI;VIII;19 m.fl.) og 

JRS (2005:3;6 m.fl.), hvor det forventes, at advokater, embedsmænd mv. har høje etiske standarder. 

En nærmere beskrivelse af, hvad høje etiske standarder er i JPP, kommer vi dog umiddelbart ikke, 

da det – som ’demokrati’ - optræder i en række ækvivalenser, heraf bl.a.: 

”Capable, ethical, democratic and rights-protecting justice sector” (JPP, 2009:VI;VIII;19 m.fl) 

“Skilful and Ethical cadre of civil servants” (JPP, 2009:9) 

På trods af den manglende definition af, hvad høj ’etik’ er i JPP, betyder det dog ikke, at der ikke 

sættes en ramme for, hvilken opførsel JPP-programmet ikke vil tolerere: 

“No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or 

corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly nor indirectly - as 

an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering, 

award, or execution of contracts. Any such practise will be grounds for the immediate cancellation 

of this agreement and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate.” 

(JPP, 2009:18) 

Så klar er holdningen til korrupte handlinger: Hvis korruption - hvad enten den er direkte eller 

indirekte - finder sted under programmet, kan det blive lukket. En af hjørnestenene i god etik og 

moral, er derfor en eksklusion af korruption fra god etik.  

Programmet anerkender imidlertid, at der finder korruption sted i landet, som kan forhindre 

borgerne i at få adgang til de rettigheder og muligheder som loven og retssystemet tilbyder (JPP, 

2009:4), hvilket dog bliver bekæmpet gennem en række love og politikker (JPP, 2009:7). På den 

måde anerkendes det, at der er et problem med korruption, men midler eller personer fra JPP må 

ikke blive direkte eller indirekte involveret i den korruption, der måtte være. 
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Ifølge Gammelgaard, lever Partiledelsens kommunikation også op til dette princip, da: 

”(…) den måde de snakker på, det er at de skal være rene og asketiske og skal foregå borgerne med 

et godt eksempel osv. Så når Partiet snakker til sine medlemmer, så er det altid sådan at man skal 

prøve at opfordre dem til mere – man skal indgyde dem moralsk.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:20:50) 

Dette indtryk understreges af, at Partiet i høj grad forgrener sig ned gennem hele statsapparatet, 

fordi alle embedsmænd over et vist niveau skal være partimedlemmer (Bilag 4, Gammelgaard: 

0:15:35), således at denne holdning kunne forventes at forgrene sig ned gennem systemet. 

Overholdelsen af principperne om etik iagttager både Gammelgaard (Bilag 4, Gammelgaard: 

0:09:50), XX (Bilag 8, XX: 0:54:40) og Rosenholm dog som værende yderst mangelfuld. Som 

Rosenholm udtrykker det: 

”Hele samfundet er gennemsyret af korruption. Det stammer hovedsageligt fra Partiet. Det er et 

kæmpe problem.” (Bilag 6, Rosenholm: 15:50) 

Korruptionen iagttages altså som en yderst omfangsrig del af det vietnamesiske samfund. 

Spørgsmålet, der kan stilles hertil, er følgelig, om dette også forgrener sig ned til domstolene, 

advokaterne og NGO’erne, som er en del af JPP-programmet. For at starte med domstolene, mener 

både Gammelgaard (Bilag 4, Gammelgaard: 0:35:00) og XX (Bilag 8, XX: 1:00:30), at disse er 

yderst korrupte og dømmer efter anvisning fra Partiet helt ned i enkeltsager, således at der ikke er 

tale om uafhængige domstole, der har mulighed for at fungere som en uafhængig tredje instans 

(Bilag 8, XX: 1:00:30). 

Det samme gør sig gældende ved NGO’erne, som ifølge XX (Bilag 8, XX: 0:43:50) ikke kan 

fungere, hvis de ikke har forbindelser i Kommunistpartiet, som de i øvrigt skal godkendes af, før de 

kan oprettes og registreres (Bilag 8, XX: 1:13:25). 

I forhold til advokaterne, som JPP støtter gennem modul 2, hersker der ifølge Gammelgaard (Bilag 

4, Gammelgaard: 0:49:25) en forestilling blandt donorerne om, at disse vil fremme demokrati, 

menneskerettigheder mv., hvorfor oprettelsen af en landsdækkende advokatforening virker 

indlysende. Hertil siger Gammelgaard: 

”Som Hillary Clinton en gang sagde: ‘Why pay a lawyer, when you can buy a judge?’ Og svaret er 

selvfølgelig: ‘Because you need the lawyer to pay the judge!’ Fordi det er sådan, det foregår her. 
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Hvis du er advokat og får en sag, så tager du sagsakterne ned til dommeren, viser ham dem og så 

får han to dage. Dommeren kigger på sagen og så møder du op igen, og så siger dommeren: ’Ja, 

jeg vil godt afgøre sagen til din fordel. Det koster 100 mio. kr.’ Så går advokaten tilbage til klienten 

og siger: ’jeg kan godt få dommeren til at afgøre sagen til din fordel. Det koster 200 mio. kr.’ Det 

foregår! Og jeg kan sætte navne på det, men det gør jeg ikke.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:50:00) 

Advokaterne er således såkaldte fee facilitators, som blot er mellemmænd i korruptionen. Det er 

dog ikke den eneste måde, en retssag kan afgøres på. Ifølge Gammelgaard (Bilag 4, Gammelgaard: 

0:50:50), kan en dom også blive sat i udbud gennem en såkaldt Dutch competition, hvor prisen for 

en gunstig dom gradvist sættes ned, så du får en billigere pris des længere tid, du venter – men det 

samme gælder for din modpart. 

På den måde tegnes der et billede af et retssystem, hvori korruption er en naturlig ting af hverdagen, 

hvilket strider kraftigt mod det italesatte billede af et etisk handlende retssystem, når både advokater 

og dommere skal købes, før en sag kan afgøres til ens fordel. På trods af de store indicier, er det dog 

stadig ikke bevist, at pengene fra JPP går til korruption. Om dette udtaler XX dog: 

“You’ll see within all development agency programmes, there’s a certain amount of salary 

supplementation that takes place.” (Bilag 8, XX: 0:54:40) 

Det samme gør Gammelgaard: 

”Vi ved, at de institutioner, vi har at gøre med, er meget, meget korrupte. Det gælder både 

domstolene, det gælder justitsministeriet, det gælder anklagemyndigheden og det gælder 

advokaterne.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:35:00) 

Institutionerne i programmet angives således som værende korrupte, men om det direkte er 

bistandspengene, der bruges i korruptionen, kan Gammelgaard ikke svare på. Han bemærker, at 

konsulenterne har mange historier og anekdoter om eksempelvis dybt korrupte dommere, men 

ingen konkrete beviser (Bilag 4, Gammelgaard: 0:43:50). Et eksempel, han bruger, er taktikken med 

at sende unge jurastuderende på udveksling på udenlandske universiteter: 

”Det koster - jeg ved det ikke, men efter min mening et sted mellem 4.000-7.000 dollar. Det skal du 

betale for at blive udvalgt til at få et Danida-grant. Det er jo ikke danske penge, vel?” (Bilag 4, 

Gammelgaard: 0:46:00) 
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Her bruges de danske penge således ikke direkte på korruption, men de er med til at udløse 

korruption, hvilket ifølge Gammelgaard er ”en form for korruption” (Bilag 4, Gammelgaard: 

0:46:40). På den måde bliver korruption en direkte, men ikke intenderet effekt af den danske 

bistand, hvilket skulle resultere i en ophævelse af programmet. Der har dog også været eksempler 

på at direkte korruption i danske bistandsprogrammer i Vietnam er blevet opdaget: Blandt andet er 

3 af 4 af de danske miljø-samarbejdsprogrammer for tiden er på ’indefinite hold’ pga. korruption 

(Bilag 4, Gammelgaard: 0:42:00). 

Det kan derfor konstateres, at der ikke er helt frit spil for korruptionen i forbindelse med de danske 

bistandsprogrammer. På trods af dette, tegner ovenstående et andet billede af det vietnamesiske 

retssystem, end der tegnes i programmet. Når der ikke findes korruption i flere dele af den danske 

bistand, kan en forklaring selvfølgelig være, at myndighederne holder korruptionen væk fra 

bistandsmidlerne. Der kan dog også være andre forklaringer, hvoraf Gammelgaard iagttager 

følgende: 

”Hvordan vil de opdage korruption? Det er meget svært(…) 

Bistandssystemet har meget svært ved at håndtere korruption, fordi – et eller andet sted – de har 

svært ved at håndtere det og erkende det, for hvis det foregår i ret stort omfang, eller hvis man har 

mistanke om det, så får de problemer med deres constituency derhjemme. På den anden side, så er 

der selvfølgelig også nogen gange brug for at kunne statuere nogle eksempler og sige ’vi har 

stoppet programmet’ og så er der gange, hvor de simpelthen ikke kan undlade at gøre det.” (Bilag 

4, Gammelgaard: 0:42:40) 

Så forklaringen kan bunde i, at det er yderst svært at bevise korruption, samtidig med, det ikke er i 

donorernes egne interesser at afsløre den.  

Den konklusion, der står tilbage vedrørende organisationerne omkring JPP, er, at uanset, om 

bistandsmidlerne fra JPP bruges direkte til korruption eller ej, bruges de til at støtte korrupte 

organisationer, myndigheder og personer. På baggrund heraf, kan det angives, at der – ifølge 

programmets egne retningslinjer – italesættes flere uetiske elementer i JPP. 

Programmets forhold til etik og moral er derfor tosidet: I officielle dokumenter som JPP-

programdokumentet eller Danidas hjemmeside (Udenrigsministeriet, 2012C) anlægges der en nul-

tolerance politik over for korruption, men i praksis overføres midlerne til et system, der er 
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’gennemsyret’ af korruption. Uddelingen af legater kan endvidere iagttages at føre til korruption. 

Dermed dannes der et andet billede af fortolkningen af etik, end fortolkningen af demokrati: Hvor 

demokrati ikke blev ekspliciteret, kan der iagttages en konsensus om indholdet af dårlig etik og 

moral, som i praksis dog har yderst trange kår til at blive efterlevet.  

Derudover kan det iagttages, at hvis den omfattende korruption bliver alment kendt af donorernes 

’constituency’ i hjemlandet, forventes det at skabe problemer i hjemlandet, da dette ikke er 

kompatibelt med eksempelvis dansk etik og moral på området. 

7.2.1.3 Det kompetente retssystem 

Ordet kompetent klinger umiddelbart klart, og kan med et hurtigt opslag i den danske 

fremmedordbog defineres relativt klart. Her får det betydningen, at have ”de kvalifikationer, 

forudsætninger, der kræves” (Dansk Fremmedordbog, 2012C). Spørgsmålet, der behandles her, er 

derfor ikke, – i lighed med under ’etik’ – hvad selve ordet kompetent betyder, men derimod hvad de 

rette kompetencer iagttages som, og hvordan disse kvalifikationer forsøges opkvalificerede.  

De kompetencer, der søges fremmet gennem ovenstående træning, er umiddelbart svære at definere, 

da de fremkommer i en række ækvivalenser (JPP, 2009:VIII; 10 m.fl.). Heller ikke ordet 

’competent’ ekspliciteres i JPP, da det konsekvent refererer til de ’relevante myndigheder’16 (JPP, 

2009:31; 61 m.fl.).  

Dog bliver de kompetencer, der kræves af embedsmændene, linket sammen med ovenstående mål 

om en etisk retsstat gennem skabelsen af et korps af etiske embedsmænd17 (JPP, 2009:9). Udover 

dette, bliver specifikke kompetencer andre end de ovenfor nævnte omkring det engelske sprog, ikke 

direkte italesat i JPP. 

Metoderne til at opnå et korps af kompetente embedsmænd, iagttages at have rykket sig siden 

Danmarks første udviklingsprogram til en reform af det vietnamesiske retssystem: 

“The project was implemented at a time when the Vietnamese Judiciary and Procuracy had little or 

no exposure to Western countries and systems. In addition, (…) very few had even basic English 

language skills. Therefore, the majority of project activities in Phase I were aimed at remedying 

these shortcomings.” (Bilag 2, SLJR, 2005:5) 

                                                

16 ’Competent authorities’ (Dansk Fremmedordbog, 2012A) 
17 Oversat fra: Ethical cadre of civil servants 
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Således var allerede fase 1 af støtten med til at uddanne vietnamesiske advokater, dommere mv. 

gennem at udsætte dem for vestlig retspraksis samt at lære dem engelsk. I fase 2 indtager træning, 

hvorunder ’udenlandske eksperter’, studieture, og udveksling med ’oversøiske lande’ indgår, også 

en hovedrolle (SONASP, 2000:3;19). Træningen fokuserer her desuden også på træning af trænere 

(SONASP, 2000:19), således at også fremtidige advokater får den rette viden. 

I fase 4 (JPP) er der stadig fokus på træning af advokater i såvel juridiske emner som det engelske 

sprog, men træningen og eksponeringen har ikke længere førsteprioritet i programmet (JPP, 

2009:20). En af de brugte træningsmetoder er udsendelser af jurastuderende mv. til udenlandske 

uddannelsesinstitutioner (JPP, 2009:20). Denne metode omtales også af Rosenholm, der er positiv 

over for udvekslingen af erfaringer: 

”(…) der er udvekslinger af erfaringer med andre lande, som bliver fyldt ind i programmet, og 

præcis hvordan det bliver brugt, det er jo nogle gange lidt svært at vurdere når man sidder tæt på, 

men de bliver brugt systematisk så, så hjælper programmet vietnameserne til at få en vurdering og 

en analyse af, hvad er erfaringer fra andre lande og føde den ind i deres eget system, så de kan 

bruge dem til at både styre og udvikle og selvfølgelig også på, hvad er den rigtige retning for 

Vietnam.” (Bilag 6, Rosenholm: 7:15) 

På den måde får vietnameserne erfaringer og viden, de kan ’føde’ ind i deres eget system, således at 

de kan udvikle landet i den ’rigtige’ retning. Dermed bruges erfaringer fra udlandet, herunder især 

vestlige lande (Bilag 4, Gammelgaard: 0:44:10), til at give vietnameserne et billede af, hvilken 

retning det vietnamesiske samfund bør udvikle sig i. Uddannelsesprogrammerne, der nævnes af 

Rosenholm og i JPP, er også en af de ting, Gammelgaard fremhæver ved JPP: 

”Danmark har en af de måske rigtig gode ting, man har gjort hernede gennem årene: Man har 

givet master-uddannelser til unge – young professionals. (…) De går ind på stigen, og så går de ind 

i et karrieforløb i deres egne lande. Og det tror jeg, er en god investering, fordi viden, viden, viden. 

Viden og ideer er enormt vigtige.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:44:10) 

Det er således idegenerering gennem at udsætte vietnameserne for vestlig viden. Det betyder dog 

ikke, at de danske bistandsmedarbejdere forventer, at vestlige systemer og viden bliver inkorporeret 

direkte i det vietnamesiske retssystem. Ifølge Gammelgaard, er formålet en idegenerering, hvor man 

blot kan ’håbe på’, at ideerne bliver taget. Det er netop herigennem, han mener, danskernes ”bedste 

påvirkningsmulighed” af det vietnamesiske system ligger (Bilag 4, Gammelgaard: 1:21:20). 
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Der er derfor tale om en strategi for en eksponering af vietnameserne for vestlige ideer og tanker, 

som man derefter håber, langsomt kan blive inkorporeret i det vietnamesiske samfund og system 

(Bilag 8, XX: 1:02:50).  

Spørgsmålet hertil er selvfølgelig, hvad vietnameserne får ud af dette. Hertil svarer Gammelgaard: 

”Den viceminister, der sidder med det område bliver jo også indflydelsesrig, fordi han gennem 

study tours og aktiviteter og begunstigelser osv. kan bruge de her penge til at udvikle sit eget 

constituency” (Bilag 4, Gammelgaard: 2:01:10) 

På den måde kan midlerne være med til at styrke de enkelte områder internt i systemet over for 

andre. 

For at opsummere omkring målet om at øge de vietnamesiske embedsmænds kompetencer, har 

dette flere formål, hvoraf et af dem er at ændre vietnamesernes tilgang til, hvordan et velfungerende 

retssystem er indrettet. Det sker gennem at udsende vietnamesiske studerende og embedsmænd på 

træning i vestlige lande, hvilket på langt sigt vurderes som en succesfuld måde at ændre det 

vietnamesiske samfund på. 

7.2.1.4 En rettighedsbeskyttende retsstat 

Et andet emne, der placeres centralt i JPPs målbeskrivelse, er målet om, at Vietnam skal være en 

rettighedsbeskyttende retsstat (JPP, 2009:VI m.fl.). Relevante spørgsmål i denne forbindelse vil 

være, hvilke rettigheder, der ønskes beskyttet og hvordan denne iagttages at kunne opnås. 

Som det er i dag, har både Danmark og Vietnam underskrevet en lang række af FNs konventioner 

vedrørende menneskerettigheder (Denmark, 2012; Viet Nam, 2012), og Vietnam har derudover 

også indskrevet en lang række rettigheder i sin forfatning fra 1992 (JPP, 2009:3). Disse rettigheder 

knyttes i høj grad sammen med menneskerettighederne, som iagttages at være i overensstemmelse 

med Kommunistpartiets ønsker, da det i bl.a. JRS og LSDS har udtrykt vilje til at forbedre 

overholdelsen af disse (JPP, 2009:25). Dette arbejde skal både foregå gennem støtte til statslige og 

ikke-statslige institutioner og organisationer, hvilket skal rykke menneskerettighedsforståelsen mod 

”internationally recognized standards” (JPP, 2009:25). 

Når det kommer til rettighedsbeskyttende retsstat er de skrevne mål i JPP derfor ganske klare: De 

rettigheder, der skal beskyttes, er de internationalt anerkendte, hvortil de nationalt udarbejdede 

rettigheder og handlingsplaner på området, iagttages som værende understøttende dette mål. Der 
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iagttages dog at være problemer i gennemføre reformerne til overholdelse af rettighederne, hvilket 

har:  

”(…) adverse effects for individual citizens, groups, private entities, state institutions and other 

sectors in society. Often members of weak and vulnerable groups (poor, women, children, and 

people living in remote areas) are the most affected.” (JPP, 2009:VII) 

På den måde italesættes der et behov for disse reformer, som på trods af Partiets ønsker, ikke er 

blevet opfyldt pga. ’institutionelle’ og ’menneskelige’ problemer. Ifølge JPP, skal dette rettes 

gennem samarbejdet, hvor retssystemets uafhængighed og en uafhængig advokatforening støttes 

(JPP, 2009:VII). 

Det kan dog hurtigt konkluderes, at beskyttelsen af disse rettigheder stadig er et problem. 

Eksempelvis anser Human Rights Watch Vietnams indsats på menneskerettighedsområdet som 

meget mangelfuld, da den bl.a.: 

“systemically suppresses freedom of expression, association, and peaceful assembly. Independent 

writers, bloggers, and rights activists who question government policies, expose official corruption, 

or call for democratic alternatives to one-party rule are routinely subject to police harassment and 

intrusive surveillance, detained incommunicado for long periods of time without access to legal 

counsel, and sentenced to increasingly long terms in prison for violating vague national security 

laws.” (Human Rights Watch, 2012B:401) 

Her kan regeringen iagttages at arbejde mod egne ønsker, som de blev italesat tidligere. For at 

eksemplificere og underbygge dette, vil jeg også henvise til en nylig rapport om narkomaner 

(herunder også børn) i Vietnam, der uden retfærdig rettergang spærres inde i afvænningsfængsler, 

tortureres og bliver sat til tvangsarbejde (Human Rights Watch, 2012A). Til spørgsmålet om, 

hvordan vedkommende vil vurdere vietnamesernes adgang til en fair rettergang, svarer XX yderst 

klart: 

”Is absolutely non-existent. Doesn’t exist. Absolutely not. It doesn’t exist and there’s no provision 

for it to exist. It doesn’t exist – period.” (Bilag 8, XX: 1:16:05) 

Dette understøttes desuden også af Gammelgaard, der mener, at både dommere og advokater er 

dybt korrupte og dømmer på baggrund af enten bestikkelse eller Partiets retningslinjer (Bilag 4, 
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Gammelgaard: 0:50:00; 0:52:00), hvilket ifølge Gammelgaard har som konsekvens, at der ikke er 

nogen reel efterspørgsel i retssystemet:  

”(…) alle siger, at der er et kæmpe stort demand – efterspørgsel – på justice. Vi kan bare ikke… 

Jeg synes, det er svært at dokumentere, hvor det er. Og hvor det kommer fra. Jeg tror også selv, der 

må være en kæmpe demand, men det er meget, meget svært for folk, at finde steder, hvor de kan gå 

hen, hvor de synes, at de får det.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:58:00) 

Dette står således i stærk kontrast til både den vietnamesiske forfatning (JPP, 2009:3) eller målene 

om en rettighedsbeskyttende retsstat. Det betyder dog ikke, at der ikke arbejdes for at beskytte 

rettigheder, hvilket eksempelvis sker gennem støtte til diverse ikke-statslige aktører og interesser, 

som også kaldes for efterspørgselssiden (JPP, 2009:22f). Disse skal arbejde for flere ting i det 

vietnamesiske samfund – herunder at opdage korrupte handlinger (JPP, 2009:11), kæmpe for 

’retfærdighed’ og øget oplysning til borgerne (JPP, 2009:7). 

Dette kompromitteres dog af iagttagelserne af ovenstående analyse af ’etik’, hvor der blev stillet 

kraftigt spørgsmålstegn ved advokaternes og dommernes evne og ambitioner om at ændre 

samfundet. Hvorledes NGO’erne, der i JPP støttes gennem det tredje komponent, håndterer dette, 

vil blive analyseret selvstændigt i afsnittet ’ikke-statslige aktører som tom betegner’. 

Den anden del af spørgsmålet om retssikkerhed relateres til målet om at opbygge en retsstat (Rule 

of law state), som i lighed med ’demokrati’ ikke defineres videre gennem JPP (JPP, 2009:10; 17 

m.fl.). Hertil er Gammelgaards iagttagelser af samme yderst interessante: 

“Rule of law – oh my god. Det betyder noget fuldstændig andet på vietnamesisk. (…) Rule of law 

for os er jo en magtadskillelseslære, i høj grad. Der findes tynd rule of law, der findes thick rule of 

law (…) Rule of law er noget med hierarki og adgang og appelmuligheder og uafhængige instanser, 

som stadigvæk forudsætter en magtadskillelseslære. Det gør den fra vietnameserne overhovedet 

ikke. Tværtimod, så er deres rule of law-begreb, at du har en effektiv, unitary state, hvor magten er 

samlet under Partiets ledelse. (Bilag 4, Gammelgaard: 1:36:35) 

Der er derfor tale om to nærmest modsatrettede fortolkninger af begrebet, hvor den vietnamesiske 

går ud på, at opbygge statsapparatet, således at det kan udføre Partiets instruktioner og guidelines, 

hvilket står i kontrast til den danske eller vestlige fortolkning af ordet, hvor magten skal adskilles. 
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Her melder to spørgsmål sig: Hvorfor og hvordan? Først: Hvordan redegør Danida for 

diskrepansen? Hertil svarer Gammelgaard: 

”Det ved jeg ikke. Det har jeg spurgt dem om mange gange. Jeg har haft mange, mange 

diskussioner. Og de mener vel nok, at på en eller anden måde, så kan man nok liste de her 

retsstatsprincipper ind og så er det måske alligevel det, vi kommer til at snakke om. Og det ved 

vietnameserne også godt.” (Bilag 4, Gammelgaard: 1:37:10)  

Der er dermed en viden om uoverensstemmelsen mellem den danske og den vietnamesiske 

forståelse af ordet, hvortil danskernes holdning er, at det kan listes ind på trods af vietnamesernes 

viden. På den måde tegner der sig en kamp om betydningen af begrebet, men spørgsmålet om, 

hvorfor, mangler stadig at blive besvaret. Et bud på dette, findes hos Gammelgaard: 

”(…) man ved det sådan set godt på den danske ambassade, men den almindelige donor-speak er 

rule of law og det har vietnameserne – hvis jeg skal udtale mig en lille smule kynisk – tjent mange, 

mange penge på. Fordi, de siger rule of law og så siger donorene, de godt kan lide rule of law. Så 

siger vietnameserne: ’Jamen, det har vi også. Vi oversætter det som rule of law.’ Og så er de 

egentlig begge to ret tilfredse med det.” (Bilag 4, Gammelgaard: 1:39:25) 

På den måde tjener brugen af retsstaten begge parter godt: Vietnameserne får donorernes penge for 

til gengæld at give dem et håb om at kunne diskutere vestlige retsstatsprincipper. Dermed vises det, 

hvordan Programmets parter tilsyneladende bevidst misforstår hinanden, således at den ene part får 

penge, hvorimod den anden får mulighed for at øve politisk indflydelse. 

7.2.1.5 Det er målene med JPP ikke 

Som jeg tidligere har anført, konstitueres en tom betegner ikke blot af positive værdier, men også i 

kraft af, hvad den ikke er (Laclau, 2005:69f).  

I programdokumentet er definitionen af hovedmålet - at udvikle en kompetent, etisk, demokratisk 

og rettighedsbeskyttende retsstat - ikke betegnet direkte. Der er dog en klar tilkendegivelse af at 

eksempelvis korruption, domsafgørelser til fordel for højestbydende og systematiske overskridelser 

af menneskerettighederne ikke er acceptable og ødelæggende for samarbejdet, da dette kan afbrydes 

på baggrund heraf. Det betyder, at hvis donorerne ikke kan støtte op om de udtrykte værdier, kan 

projektet ikke gennemføres, hvilket det heller ikke kan, hvis det er mod modtagerlandets ønsker.  
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Denne iagttagelse af, hvad negativiteten af JPP er, bliver dog kompromitteret af især Gammelgaards 

og XXs ovenstående iagttagelser af elementerne i JPP: Her iagttages vietnamesisk praksis ikke at 

være i overensstemmelse med donorernes værdier. Tværtimod er der tale om direkte og indirekte 

overskridelser og manglende overholdelse af disse.  

En yderligere pointe er iagttagelsen af en bivirkning af uddelingen af legater til studerende, som 

koster 7-8.000 dollars: Som en utilsigtet negativ effekt, er bistanden med til at facilitere den 

korruption, bistanden skal bekæmpe.  

7.2.1.6 JPPs betydning for samarbejde 

Iagttagelserne af, hvad JPPs mål betyder for samarbejdet mellem Danmark og Vietnam, er tosidet, 

idet der er tale om to forskellige italesættelser: Programdokument samt andre officielle dokumenter 

og praksis som den italesættes af især XX og Gammelgaard. 

Som det blev beskrevet ovenfor, er der i officielle dokumenter enighed om negativiteten af 

programmets mål som værende korruption, manglende retfærdighed i retssystemet mv., der 

potentielt kan afbryde samarbejdet mellem landene. 

Som det anføres i ovenstående, mener især Gammelgaard og XX, men også flere internationale 

rapporter, at disse uacceptable praksisser er almindelig praksis i det vietnamesiske samfund og at 

Partiet står bag dette. Der kan således konstateres to modsatrettede diskurser, hvor den første 

etableres af især JPP og danske strategidokumenter. Den anden diskurs etableres af især XX og 

Gammelgaard.  

Selve spørgsmålet er derfor, hvad dette har af betydning for samarbejde som nodalpunkt. JPP 

hægter sig på samarbejde gennem fokus på modtagerlandet og en fælles forståelse af værdier, som 

ikke bliver defineret direkte. Dog betyder denne manglende definering af, hvad der betegner målene 

i JPP også at den konkrete anknytning til samarbejde forbliver relativt tom omend synlig gennem 

dets afstandstagen til brud på modpartens ønsker og værdisæt.  

Derimod antager forholdet mellem parterne, som det italesættes af Gammelgaard og XX, en 

markant anderledes karakter i XXs og Gammelgaards italesættelse: Her er der i højere grad en 

politisk kamp om definitionen af værdierne, hvor parterne på hver deres måde forsøger at fremme 

deres egen sag: Den vietnamesiske regering lever ikke op til målene og bryder ’systematisk’ 

menneskerettighederne, mens korruptionen ’gennemsyrer’ retssystemet og det offentlige 
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embedsværk. På den anden side står donorerne, der risikerer at få problemer med deres 

’constituency’ og derfor forsøger at påvirke advokater mv. til en langsom ændring af det 

vietnamesiske samfund, hvor en af bivirkningerne er øget korruption18. Der tegnes således et 

billede, hvori der i højere grad er tale om et gensidigt udnyttelsesforhold end samarbejde. 

7.2.2 Ikke-statslige organisationer (NGO’er) som tom betegner 

Som jeg tidligere har gjort rede for, er størstedelen af støtten i JPP rettet mod den offentlige sektor. 

Anden og tredje komponent retter sig dog mod organisationer, der ikke er en del af staten. Hvor 

anden komponent retter sig mod oprettelsen af en national advokatforening, er tredje komponent 

specifikt rettet mod NGO’er, der betragtes som efterspørgselssiden af det vietnamesiske retssystem 

(JPP, 2009:22f). 

Ifølge JPP (2009:7), er dette dog en ændring i forhold til tidligere, hvor ’bestemte træk’ i det 

vietnamesiske samfund, gjorde det svært for donorerne helhjertet at involvere sig på området for 

NGO’er. Der er tales derfor om en relativt ny udvikling, som umiddelbart ikke trækker tråde helt 

tilbage til doi moi og det tidlige samarbejde. Det understreges af, at NGO’er ikke nævnes som en 

del af løsningen i reformerne af retssystemet i JRS (2005), og derfor ikke iagttages at have været en 

del af Partiets egne reformplaner før JPP. 

For at uddele midler til de vietnamesiske NGO’er, er den centrale organisation i denne forbindelse 

Justice Initiatives Facilitation Fund,19 der med råd fra justitsministeriet uddeler pengene til 

NGO’erne (JPP, 2009:63). 

Der, hvor området bliver uklart, er på selve forståelsen af, hvad en NGO er og hvordan dette har 

betydning for samarbejdet mellem Vietnam og Danmark. I det følgende vil jeg derfor forsøge at 

analysere, hvordan vietnamesiske NGO’er italesættes. 

7.2.2.1 NGO’er som service 

Et af de fremmeste formål for støtten til NGO’er i Vietnam er at hjælpe befolkningen, således at den 

store og stigende efterspørgsel efter retfærdighed, der italesættes i JPP (JPP, 2009:6;42), kan 

afhjælpes: 

                                                

18 Jf. Gammelgaards pointe om uddannelsesdelegater. 
19 Herefter JIFF 
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“The programme identifies Non-Government Organizations as important advocates and service 

providers (legal aid, advice, etc.) in the justice sector.” (JPP, 2009:27) 

Første forsøg på en artikulation er dermed italesættelsen af NGO’ere som udbydere af en service, 

der skal hjælpe i retssystemet (JPP, 2009:20; 42; 44). Helt præcist, forventer Partiet og staten, at 

NGO’erne fremmer: 

“(…) various aspects of legal and judicial reforms in Vietnam. The Party and State particularly 

welcome NGOs to take a more active role in providing for legal consultancy, aid, and other justice-

related services.” (JPP, 2009:7) 

Her italesættes behovet for NGO’er, som værende relateret til det juridiske arbejde, som inkluderer 

retshjælp, råd om det juridiske system mv. Dette er også i tråd med den stigende socialisering af 

offentlige ydelser, herunder retshjælp mv., der finder sted i Vietnam og derfor øger behovet og 

muligheden for andre aktører som eksempelvis NGO’er i forhold til at overtage disse roller (JPP, 

2009:3 & Bilag 8, XX: 0:14:00) og svare på den stigende efterspørgsel fra borgerne.  

Ifølge Gammelgaard, er der også en stor efterspørgsel på retfærdighed. Problemet er blot, at man 

ikke er i stand til at finde ud af, hvor det er eller skabe steder, hvor den efterspørgende befolkning 

kan gå hen og få denne retfærdighed (Bilag 4, Gammelgaard: 0:58:00). På den måde er 

Gammelgaard på linje med JPP, men mener ikke, efterspørgslen bliver mødt med et udbud. 

7.2.2.2 NGO’er som oplysning 

Et andet område, der artikuleres i forhold til efterspørgselssiden, er NGO’ernes opgave om at oplyse 

befolkningen om deres rettigheder, der er sikret gennem eksempelvis den vietnamesiske forfatning.  

“The initiatives may have a bearing on enhancing popular awareness of the rights and 

opportunities the law and justice system provide.” (JPP, 2009:20) 

På den måde, får indbyggerne en viden om, hvilke rettigheder de har, hvilket er et gennemgående 

tema i støtten (JPP, 2009:VIIIf; 43, 44). Det er dog ikke det eneste formål med denne oplysning, da 

det også skal forbedre:  

“(…) every citizen's legal knowledge and consciousness of living and working in compliance with 

the Constitution and law.” (JPP, 2009:42) 
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Dermed bliver støtten til NGO’ernes oplysning af borgerne tosidet, idet borgerne gennem 

oplysningen ikke kun får oplyst deres rettigheder, men også får at vide, hvilke rammer der sættes 

omkring deres ageren i det vietnamesiske samfund. 

7.2.2.3 NGO’er som lighedsskabende 

En anden italesættelse af de vietnamesiske NGO’er, er deres funktion i forhold til at skabe lighed i 

det vietnamesiske samfund. Dette sker gennem en gennemgående særlig fokus på svage grupper af 

samfundet og kvinder (JPP, 2009:20)20. 

Et af de helt konkrete tiltag i forhold til at sikre lighed i samfundet på tværs af køn mv., er 

opstillingen af generelle krav i forhold til de NGO’er der ønsker støtte fra JIFF: 

“As part of the criteria for accessing funds, the NGOs will be required to have mainstreamed 

gender equality in their plans and proposals, so as to ensure that activities undertaken, whether 

pertaining to awareness, research, or legal service provision take into account gender equality 

when possible.” (JPP, 2009:26) 

På den måde skal alle aktiviteter, NGO’erne ønsker at støtte, tage højde for, hvordan det kan hjælpe 

til at øge ligestillingen mellem kønnene. På den måde bliver ligestilling inkorporeret i de 

vietnamesiske NGO’er. 

7.2.2.4 NGO’er som statsorienterede 

I ovenstående artikuleres de vietnamesiske NGO’er som værende organer, der servicerer og oplyser 

befolkningen samt kæmper for ligestilling mellem kønnene. 

En anden italesættelse af NGO’ernes position i det vietnamesiske samfund, findes dog også i JPP, 

da NGO’erne skal godkendes af staten, før de kan modtage støtte gennem JIFF (JPP, 2009:42). 

Konsekvenserne af dette, evalueres der dog ikke yderligere på gennem programdokumentet. XX, 

der arbejder med området, iagttager NGO’ernes forhold til staten på følgende måde:  

“Most registered NGOs have a Party connection. They wouldn’t be able to operate otherwise.” 

(Bilag 8, XX: 0:43:40) 

                                                

20 Ligestilling behandles uddybende i kapitel 7.2.3  
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Som han ser det, er NGO’erne således nødt til at have forbindelser i Partiet, før de kan operere i 

Vietnam. På den måde er en NGO i Vietnam radikalt anderledes end dens vestlige navnebrødre, der 

forsøger at hjælpe deres medlemmer osv. I Vietnam er organisationerne partiorienterede, fordi 

lederne heraf i praksis udpeges af Partiet. Dette udbygger han desuden med, at det er fra regeringen, 

at midlerne til mange af organisationerne kommer, således at det ifølge ham er staten, der er deres 

klient (Bilag 8, XX: 0:17:00). 

Ifølge XX, er konsekvensen af orienteringen mod staten og Partiet, at NGO’erne udøver selvcensur, 

således at de ikke kommer i Partiets søgelys. En anden konsekvens af dette er også, at NGO’er, der 

arbejder med f.eks. rettigheder hos homoseksuelle, ikke får støtte gennem JIFF, fordi de ikke vil 

komme på Partiets ’radar’. Det samme gør sig gældende for NGO’er, der arbejder med 

menneskerettigheder på en mere offensiv måde end Partiet ønsker21: Ifølge XX, er situationen 

således, at Partiet ikke vil støtte disse NGO’er og at NGO’erne ikke vil modtage støtte, der sætter 

dem i fokus hos Partiet (Bilag 8, XX: 1:12:15). 

Denne pointe udbygger han gennem følgende: 

”You’re not registered unless the Party approves you. So there’s a whole host of people who aren’t 

registered. They’re doing very interesting work, but we can’t fund them. (…) It may mean that those 

organisations that are unregistered are unable to build their capacity as a result. It may mean that 

they can’t engage in the same way, it may mean that they’re marginalised.” (Bilag 8, XX: 1:13:30) 

Ifølge XXs iagttagelser, er en af effekterne af JPP er dermed, at det er de statsorienterede 

organisationer, der styrkes gennem JIFF. På den måde kan konsekvensen være, at uafhængige 

organisationer, der eksempelvis arbejder for at forsvare homoseksuelles rettigheder, marginaliseres 

og dermed gøres svagere end organisationer, der arbejder i henhold til Partiets retningslinjer. Uden 

at tage stilling til dette i øvrigt, kan det konstateres, at NGO’erne, der støttes gennem JIFF, kan 

iagttages at være orienterede mod staten og dens synspunkter. 

7.2.2.5 Det er NGO’er ikke 

Selve betydningen af ordet, ikke-statslig organisation, antyder en vis uafhængighed i forhold til den 

vietnamesiske stat. Det samme gør sig gældende i JPP, hvor de uafhængige organisationer, på trods 

af at krav om registrering hos staten, skal hjælpe med opgaver som uafhængig oplysning, hjælp til 

                                                

21 Se evt. afsnittet om målene i JPP. 
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borgerne og øget ligestilling mellem kønnene. JPP iagttager desuden selv, hvordan græsnen i 

forhold til, hvad en NGO er, ved at indsætte støtten i en selvstændig komponent, der ikke er statslige 

organisationer eller en advokatforening. Det, der lukkes ude i definitionen af en NGO, kan derfor 

iagttages at være en organisation, der er statsligt styret og ikke lever op til JPPs fælles mål om at 

oplyse og hjælpe samt øge ligestillingen. 

Ud fra de iagttagelser XX, gør sig, kan der dog konstateres et afhængighedsforhold til Partiet, der 

betyder, at nogle opgaver relateret til eksempelvis ligestilling ikke kan udføres. På den måde bliver 

en bivirkning af programmet, at nogle NGO’er svækkes i forhold til de statsorienterede NGO’er. 

7.2.2.6 NGO’ers betydning for samarbejde 

I forhold til støtten af NGO’er gennem JIFF og JPP, tegnes der ikke et lige så forskelligt billede 

mellem iagttagelserne i officielle dokumenter og udtalelserne fra programmedarbejderne som under 

’målene i JPP’ ovenfor. 

Der er dog væsentlige pointer at uddrage i forhold til samarbejde: Donorerne accepterer 

tilsyneladende, at deres ønsker om at indføre tanker om lighed, demokrati osv. (Bilag 8, XX, 2012: 

1:03:00) ikke gennemføres gennem NGO’erne, der i højere grad er orienterede mod Partiet. Hvad 

dette betyder for NGO’ernes arbejde uddybes ikke videre. Den utilsigtede konsekvens af dette er 

dog ikke blot, at disse tanker ikke styrkes, men kan derimod være, at organisationer, der arbejder 

med dette, svækkes i forhold til statsorienterede organisationer. 

Et problem, der kommer frem i ovenstående, er desuden, at de givne og oplyste rettigheder ikke 

håndhæves, hvorfor de ikke eksisterer i praksis. Et eksempel er, at anklagede eksempelvis ikke altid 

kan få kontakt til deres advokat, at advokaterne konstant chikaneres samt at der ikke er mulighed 

for fortrolighed mellem klient og advokat (Bilag 4, Gammelgaard: 1:22:30). Dette fører til en 

tilstand, hvor adgangen til en retfærdig rettergang er ”absolutely non-existent” (Bilag 8, XX: 

1:16:10). 

På den måde kan det iagttages, hvordan samarbejdet på dette område fører til en styrkelse af de dele 

af det vietnamesiske samfund, der er tro mod Partiet og det nuværende styre. Samtidig med dette, er 

muligheden for en retfærdig rettergang umiddelbart ikke er blevet forbedret gennem NGO’erne, da 

de overliggende instanser, advokater og dommere, ikke giver mulighed for håndhævelsen af de 

rettigheder, der tilsyneladende plæderes for gennem NGO’erne. 
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7.2.3 Udgangspunkt i modtageren som en tom betegner 

Som det blev redegjort for i konstitueringen af et nodalpunkt omkring samarbejde, står referencer til 

Paris-erklæringen centralt i forhold til benævnelsen af forholdet mellem donorer og Vietnam som et 

samarbejde. Spørgsmålet er dog, hvad denne udmelding om udgangspunkt i modtagerlandet betyder 

for samarbejde: Hvordan kan der i eksempelvis JPP iagttages et udgangspunkt i modtagerlandet?  

For at analysere dette, vil jeg ikke tage udgangspunkt i selve dokumentet ’Paris-erklæringen’, men 

derimod hvordan målet om at tage udgangspunkt i modtagerlandet, iagttages gennem min empiri. 

Som det blev redegjort for i konstitueringen af et nodalpunkt omkring samarbejde, står referencer til 

Paris-erklæringen centralt i forhold til benævnelsen af forholdet mellem donorer og Vietnam som et 

samarbejde. 

Spørgsmålet i denne forbindelse er derfor, hvilken rolle og anknytning dette udgangspunkt antager i 

forhold til samarbejde. 

7.2.3.1 Ønsket om reformer 

I forhold til programmets udgangspunkt i Vietnam, er det relevant, at målene for det vietnamesiske 

retssystem i programdokumentet bliver italesat som værende baseret på Partiets resolution nr. 49, 

(JPP, 2009:VI), der blev godkendt i 2005 og begyndtes implementeret fra 2006 (Bilag 2, SLJR, 

2005:9). 

Netop udarbejdelsen af JRS og den eksplicitte italesættelse af denne som udgangspunkt og 

motivation for gennemførslen af projektet (JPP, 2009:VI), viser, hvordan projektet iagttages som 

værende et resultat af vietnamesiske reformønsker, som donorerne blot vælger at støtte. Ønsket om 

reformer er derfor den første artikulation, jeg vil analysere i forbindelse med udgangspunkt i 

modtageren som tom betegner. 

For at underbygge netop dette projekts udgangspunkt i modtagerens behov og ønsker, bliver denne 

fase beskrevet som om, at den i højere grad er tilpasset de vietnamesiske prioriteter og ’ejet’ end i 

tidligere faser af samarbejdet (JPP, 2009:1), hvilket lader en del tilbage i forhold til de tidligere 

projekter, som dog ikke behandles her. 

I den indledende beskrivelse af de tre komponenter i JPP, italesætter donorerne JPP som værende 

støtte til Vietnams eget ønske om reformer (JPP, 2009:VII). Det betyder dog ikke, at støtten til 

Vietnams ønsker ikke er uden forbehold: I fodnoten til netop donorlandenes erklæring om kun at 
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støtte og tage udgangspunkt i vietnamesiske behov, står der, at der i JRS kan være mål, som ikke er 

i overensstemmelse med donorlandenes politikker om f.eks. menneskerettigheder og retsstaten og 

derfor ikke kan støttes gennem JPP (JPP, 2009:VIII).  

Landene baserer således deres bistand på Vietnams ønsker og behov, men kun så længe disse 

ønsker og behov er i overensstemmelse med donorernes politikker. Den eksplicitte hentydning til 

’f.eks. menneskerettigheder og retsstaten’ indskrænker tilsyneladende mulighedsrummet for 

opsætningen af mål til at være inden for donorlandenes meningstilskrivelse af netop disse og 

relaterede begreber: Det er donorlandene, der bestemmer, om menneskerettighederne og 

principperne om en retsstat overholdes og således skal den vietnamesiske regerings fortolkning og 

konkrete brug af begreberne officielt være i overensstemmelse med donorernes politikker. 

Hertil er det åbenlyse spørgsmål selvfølgelig, om dette har den store betydning, da Vietnam ikke 

tvinges til at modtage midler til eller gennemføre projekter, det ikke selv er enig med formålet af. 

Presset for reformer i Vietnam, behøver dog ikke kun komme fra donorlandene, men også fra 

eksempelvis internationale organisationer. Dette emne italesættes i JPP: 

”Medlemskabet af ASEAN, APEC og WTO har ikke kun åbnet det lokale marked for varer og 

services, men også skabt en forpligtelse for Vietnam til at sørge for effektive retslige midler og for 

at lave yderligere reformer, der skal sikre gennemskuelighed i retssystemet og sikre offentlighedens 

deltagelse i lovgivningsprocessen osv.”  (JPP, 2009:4) 

For at kunne opnå økonomisk vækst gennem eksport og investeringer fra udenlandske investorer, er 

Vietnam af andre internationale organisationer (herunder desuden også Verdensbanken (Bilag 2, 

SLJR, 2005:20)), ’forpligtet’ til at reformere og effektivisere landets retssystem. Den vietnamesiske 

regering er altså under pres for at gennemføre juridiske reformer, der forventes at kunne øge 

udenlandske investeringer i landet. Ifølge Gammelgaard, er presset dog ikke kun eksternt: 

”legitimiteten (...) for Vietnam, det er, at de kan holde de økonomiske vækstrater. Kina er 

efterhånden blevet så modent, at de efterhånden kan klare sig uden, men Vietnam kan ikke klare 

sig: Priserne stiger med 20-25% om året. Det er meget, meget højt. Inden for de sidste tre år, så 

har – siger man – 30% af alle små virksomheder drejet nøglen om. Så den nye middelklasse er 

enormt hårdt presset. Og hvis de rammer den middelklasse for meget og trykker den for meget, så 

gør den oprør – på den ene eller den anden måde. Ikke nødvendigvis politisk oprør, men den vil 

gøre oprør: Det vil den ikke finde sig i.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:26:15) 
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Her italesættes således et både internt og eksternt pres på den vietnamesiske regering for at sikre 

den økonomiske vækst gennem retslige reformer, som skulle bevare den vietnamesiske regerings 

legitimitet. Dermed ikke sagt, at der i Vietnam ikke er en ønske om eksempelvis økonomiske 

reformer, som stammer fra før doi moi og forfatningen. Både Jakob Gammelgaard (Bilag 4, 

Gammelgaard: 0:07:35) og XX (Bilag 8, XX: 0:49:50) lægger vægt på, at Vietnam i 1980’erne var 

et land i dyb armod, der var tvunget til at finde nye veje, især efter det tidligere Sovjetunionen 

begyndte at krakelere og mindskede støtten til sine allierede rundt om i verden.  

Ovenstående antyder, at modtagerlandets behov og ønsker i nogen grad skyldes pres fra andre 

lande. Således fremstår det som om, modtagerlandet presses til at ønske reformer - de ’rigtige’ 

reformer som donorlandene støtter. Ønsket om reformer er således til stede, men der er indikationer 

på, det er et resultat af internt såvel som eksternt pres. 

7.2.3.2 Det reformvenlige Vietnam 

En artikulation af udgangspunktet i modtagerlandet, der kommer i forlængelse af iagttagelsen af 

ønsket om reformer, er, at programmet vil satse på såkaldte ”drivers of change” (JPP, 2009:3) i det 

vietnamesiske samfund, hvorfor der bl.a. også kræves erfaring med netop dette område hos den 

øverste ansvarlige ekspert, der skal ansættes til programmet (JPP, 2009:A34). 

Hvor disse forandringsvillige dele af Partiet eller det offentlige skal findes, eller hvad de er, 

defineres dog ikke yderligere gennem dokumentet. Her omtales det offentlige derimod som en 

samlet enhed, der støtter forandring. Det kommer eksempelvis til syne gennem statens og Partiets 

støtte til NGO’er: 

”The Party and State particularly welcome NGOs to take a more active role in providing for legal 

consultancy, aid, and other justice-related services.” (JPP, 2009:7) 

Det samme gør sig gældende i forhold til tilgangen til overholdelsen af menneskerettigheder og 

retsstatsprincipper, hvilken Partiet iagttages at være engageret i at forbedre gennem en række 

reformer (JPP, 2009:25).  

Staten og det offentlige som en reformvenlig del af det vietnamesiske samfund, understreges flere 

gange i JPP. Bl.a. understreges det, at der er bred forståelse for, at behovet for forandring for at 

kunne skabe eksempelvis retfærdighed og udvikling samt reducere fattigdommen (JPP, 2009:3). 

Der iagttages derfor en vilje til forandring hos de offentlige myndigheder som helhed, men de 
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enkelte forandringsvillige dele identificeres ikke i JPP. Ifølge Rosenholm, er der dog en omfattende 

analyse bag identificeringen af reformvenlige dele af den offentlige sektor: 

”Vi analyserer de institutioner – og der går man også ind og kigger på, ’hvem kan det betale sig at 

hjælpe der?’, hvem tror vi, der reelt er for forandring? Hvem vil gerne hen i den her retning? Hvor 

er de interesser henne?” (Bilag 6, Rosenholm: 20:30) 

Ifølge Rosenholm, går man derfor blot ind og analyserer de enkelte organisationer, og støtter på de 

reformvenlige dele, man identificerer på den baggrund. Disse analyser er, ifølge Gammelgaard, dog 

ikke lette at gennemføre i praksis: 

”(…) Det er i bedste fald spredehagl. Reformist constituency – lad os håbe, der lander noget hos 

dem. Men de kan jo ikke dirigere det ned, for det modvirker programmet samtidigt, fordi det er en 

government to government agreement. Hallo! Det er premierministeren, der underskriver og det er 

ambassadøren på Udenrigsministeriets vegne. Så det er en government to government agreement.  

Der sidder en styrekomite og der sidder en programkomite. Og i de komiteer, det er ministerierne 

og regeringen, der vælger, hvilke repræsentanter, der skal sidde der. Så, har de tænkt sig, at sætte 

reformist constituency ind i deres styringskomite? Pfrrrd! Give me an example!” (Bilag 4, 

Gammelgaard: 2:01:55) 

Ovenstående er en kontant afvisning af konceptets virkning, hvor der også antydes en missioneren 

fra den danske side, hvor den styrende del af Partiet anses som værende modarbejdende en 

reformdagsorden. Partiet anses derfor som en modstander i forhold til forandring af sektoren. En 

umiddelbar tanke, der kunne melde sig, ville være at støtte reformvillige dele uden om Partiet og 

staten. Dette bliver dog også klart afvist af Gammelgaard, der mener, at Partiet har kontrol over alle 

donorernes aktiviteter i landet (Bilag 4, Gammelgaard: 2:07:13).  

Når det er sagt, mener XX heller ikke, de enkelte dele af det offentlige vil denne forandring: 

Eksempelvis er flertallet af de offentligt ansatte tilfredse med deres opgaver og 

indtjeningsmuligheder (korruption) og ønsker absolut ikke, at donorerne skal kontrollere deres 

arbejde (Bilag 8, XX: 1:07:30) 

Hertil kan det dog spørges: Hvis den vietnamesiske regering ikke ønsker at støtte disse 

reformvenlige dele af samfundet, hvorfor er det så blevet medtaget i dokumentet? Et svar på dette 

kan findes i konceptets manglende effektivitet: Når det er næsten umuligt at ramme de reformvillige 
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grupper, vil en stor del af midlerne tilfalde Parti-orienterede dele af statsapparatet, hvilket også 

indikeres af både Gammelgaard (Bilag 4, Gammelgaard: 2:05:15) og XX (Bilag 8, XX: 0:59:35).  

7.2.3.3 Mest muligt for pengene 

I forlængelse af ønsket om reformer, er det relevant at inddrage evalueringen af de 

udviklingsprojekter, hvor Danmark har betydning for udviklingsprogrammerne udformning. I 

forbindelse med evalueringen af Paris-erklæringen, skriver Danida følgende: 

”Danmark og udviklingslandene har krav på mest mulig udvikling for hver bistandskrone. Det 

forudsætter et effektivt udviklingssamarbejde, der skaber resultater.” (Bistandseffektivitet, 2012:1) 

Gennem dette citat og resten af dokumentet om bistandseffektivitet, italesættes selve det at have 

udgangspunkt i modtagerlandet, at være en af præmisserne for effektiv udviklingsbistand, der 

skaber de resultater, både donor- og modtagerland har krav på (Bistandseffektivitet, 2012:1).  

For at kunne leve op til ovenstående, forventes det derfor, at der opnås håndfaste resultater på 

baggrund af den store fokus på modtagerlandets behov øg ønsker. Det skaber dog også et behov for 

evaluering af projekterne, da det ellers ikke vides, om kravet om resultater indløses. 

Netop dette aspekt er der stor fokus på i JPP: I JPP er der blevet afsat i alt 2,1 millioner Euro til 

evaluering ud af et overordnet budget på 18,7 millioner Euro. Det betyder, at 11,2 % af budgettet er 

afsat til i alt 4 evalueringer (JPP, 2009:21). Hertil kan det anføres, at en del af evalueringen består af 

årlige eksterne revisioner. Denne eksterne revision sker i alle tre dele af programmet og omfatter 

således alle statsinstitutioner tilknyttet projektet, den vietnamesiske advokatforening og JIFF, der 

uddeler pengene til NGO’er (JPP, 2009:59,62f,67). Ud fra de resultater, den eksterne revision 

kommer frem til, kan donorerne sende ”any corrective measures they consider necessary.” (JPP, 

2009:59,63,67). 

Spørgsmålet i forlængelse heraf, vil følgelig være, hvordan dette måles: Hvordan måles de konkrete 

resultater? At svare på, hvad JPP således konkret gør, når det kommer til praksis - når intentionerne 

skal føres ud i livet - er dog umiddelbart ikke lige til. Som Gammelgaard siger, er spørgsmålet: 

”Hvilken effekt har det haft, og hvilken impact har det haft og hvordan skal man måle det? Og det 

er uhyre svært at måle. Du kan se, at der står støtte til at gennemføre Law on Lawyers og vi kan se, 

der har været en del seminarer og forskellige ting (…) Hvad har programmets indflydelse været? 
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Det er meget svært at sige. Man kan sige det på en anden måde: Ville man have gjort det uden 

programmet? Ja! Det er jeg sikker på, at man ville have gjort. Forskellen skulle så være, at fordi 

programmet var der, så var der sket noget input og nogle diskussioner, eller forbedringer i loven 

pga. vores tilstedeværelse. Muligvis.” 

Han er således yderst skeptisk over for muligheden for at måle resultaterne af programme, hvilket 

også støttes af XX (Bilag 8, XX: 0:05:30). Det naturlige i den forbindelse vil være at undersøge, 

hvordan denne vanskelige måling foregår: Målingen af konkrete resultater foregår gennem de 

såkaldte log frames. Et eksempel på en sådan er målingen af resultaterne for Højesteret: Her deles 

arbejdet op i ’formål’, ’hovedresultat’, ’aktiviteter’, ’objektiv verificerbar indikator’, 

’verifikationsmetode’ og ’budget’ (JPP, 2009:A5). Problemet med denne målemetode er, ifølge 

Gammelgaard, at: 

”(…) de er stærkt reduktionistiske. Nogle gange absurd reduktionistiske, fordi de forudsætter, at 

man har en lige linje fra et objective til en aktivitet, til en måling, til et ønsket outcome. Og det kan 

man bare lave i sådan et samfund – nej, det kan man ikke. De er uendeligt mere komplekse end som 

så.” (Bilag 4, Gammelgaard: 1:28:55) 

De såkaldte log frames, som de konkrete mål inddeles i (JPP, 2009:A1-A13), iagttages således som 

værende mangelfulde i forhold til at repræsentere, hvad JPP reelt gør. På den måde fører forsøget 

på at reducere kompleksiteten i beskrivelsen af de enkelte måls gennemførsel, til øget kompleksitet 

og mangel på information og overblik. 

JPP kan på den måde betyde en ting på papiret og en anden ting i praksis, således at der ikke er tale 

om en fast og på forhånd defineret størrelse, hvor det skrevne hænger sammen med praksis. I 

forhold til kravene om konkrete resultater, er dette problematisk: Tallene og dermed resultaterne 

kan ikke spores effektivt og dermed gøres til konkrete resultater af programmet. 

7.2.3.4 Paris-erklæringen som et problem 

En anden italesættelse af Paris-erklæringen, der finder sted, omhandler ligestilling mellem kønnene, 

hvilket dog ikke er en del af JRS: En simpel søgning i JRS viser, at hverken ’gender’, ’equality’, 

’woman’ eller ’women’ bliver nævnt i dokumentet (JRS, 2005). Alligevel bliver ligestilling mellem 

kønnene iagttaget som et gennemgående element i JPP, hvor fremskridtene på området overvåges 

og evalueres efter specifikke mål som for eksempel antallet af kvindelige advokater og antallet af 

kvindelige ansatte i de juridiske institutioner, inkl. det ellers uafhængige advokatsamfund (JPP, 
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2009:26). Derudover, bliver der i indledningen til JPP lagt stor vægt på, at programmet skal have 

særlig opmærksomhed på sårbare grupper og kvinder (JPP, 2009:IX). 

Et andet sted, hvor kønsligestilling, i modsætning til i JRS, bliver nævnt, er i en meget lang række 

dokumenter og strategier for Danmarks udviklingsbistand (Juridiske reformer, 2012:3; 

Parliamentary Strenghtening, 2010:5; Udenrigsministeriet, 2012A; Media and Freedom of 

Expression, 2011:3 m.fl.). Et centralt dokument i denne sammenhæng, er den danske ambassade i 

Vietnams internetside om ligestilling, hvor dette bliver betragtet som en forudsætning for bl.a. 

økonomisk vækst, fred og bæredygtighed, hvorfor det er blevet en del af alle Danmarks 

udviklingsprogrammer i Vietnam (Danida, 2012B).  

Denne implementering af ligestilling i alle programmer, er, som ambassaden selv skriver, dog ikke 

uden problemer, fordi Paris-erklæringen åbner op for ”en udfordring for ligestillingsindsatsen” 

(Danida, 2012B). 

Spørgsmålet er dog, hvad det er i Paris-erklæringen, der skaber de iagttagede udfordringer. Årsagen 

herfor nævnes hverken i dokumentet, der nævner udfordringen, eller i JPP. Dog nævner man i JPP, 

at der er en modvillighed mod kønsligestilling, der har rod i en række sociale normer og 

traditionelle værdier (JPP, 2009:A57). Kombineret med det faktum at ligestilling ikke nævnes i de 

reformdokumenter, der ligger til grund for JPP, ser jeg en kraftig indikation af, at udfordringen 

bunder i et manglende vietnamesisk ønske om reformer på ligestillingsområdet, hvilket er et brud 

på princippet om, at reformer skal bunde i et vietnamesisk ønske om reformer. 

7.2.3.5 Det tages der ikke udgangspunkt i 

I programdokumentet antages det, at samarbejdet hviler på et ønske om forandring hos det 

vietnamesiske styre, hvilket programmet også tager udgangspunkt i bl.a. gennem referencerne til 

resolution nr. 49. Der refereres således til vietnamesernes konkrete ønsker om reform. 

På trods af benævnelsen af enkelte problemer, er iagttagelsen i kommunikationen omkring JPP, at 

målene stammer fra vietnamesiske ønsker, behov og reformprogrammer. Dette kan også 

underbygges gennem en henvisning til det eksterne pres for reformer: Hvis det eksterne pres skaber 

et behov og ønske, er ønsket og behovet vel også til stede?  
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Dermed kan negationen af udgangspunktet i modtagerlandet, som den iagttages gennem den danske 

bistand, iagttages at være projekter, der ikke bunder i vietnamesernes ønsker, men derimod er 

udtryk for den anden parts (donorlandets) ønsker eller behov. 

7.2.3.6 Betydningen af udgangspunkt i modtagerlandet for samarbejde 

Afsluttende bemærkning kan virke banal og uden den store betydning for, hvordan samarbejde 

betegnes. Samarbejdet hviler tilsyneladende på, at kravene ikke skal være udtryk for donorlandets 

behov eller ønsker. På den måde bliver samarbejde i høj grad betegnet af denne manglende accept. 

Den er dog ikke banal, fordi projektet indfører et tværgående element i form af ligestilling, der 

skaber problemer i forhold til Paris-erklæringen gennem et manglende udgangspunkt i 

modtagerlandets ønsker. Dette problem italesættes ikke i JPP, men bl.a. gennem iagttagelsen af 

anden kommunikation fra Danida, kan det iagttages at et delelement af JPP træder uden for 

programmets egen grænse for, hvordan der kan tages udgangspunkt i modtagerens behov. 

Denne overskridelse af ovenstående grænse, iagttages også af programmedarbejdernes udtalelser: 

Her iagttages der et strategisk forhold samarbejdet, hvor donorlandet forsøger at omgå Vietnams 

reformønsker (eller mangel på samme) gennem en støtte til reformvenlige dele af det vietnamesiske 

samfund. Denne tilgang iagttages dog at være yderst ineffektiv i forhold til dette ønske, således at 

støtten i høj grad rammer konservative, Parti-tro institutioner mv. 

Desuden; når det kommer til evalueringen af, hvorvidt de krævede resultater er opnået, iagttages 

denne at være yderst mangelfuld i forhold til at vise samarbejdets effekt. På den måde kan det ikke 

ses, hvorvidt bistanden rent faktisk har en effekt på de områder, programmet forsøger at støtte. En 

anden konsekvens er, at de 11,2 % eller 2,1 millioner Euro ikke viser, om modtager- og 

donorlandets krav om mest muligt for pengene indløses. 

7.2.4 Business i Vietnam som tom betegner 

Som jeg bl.a. anførte i mit afsnit om konstitueringen af samarbejde som et nodalpunkt, er business 

en vigtig del af forholdet mellem Vietnam og Danmark. Som jeg også skrev, var det vietnamesiske 

marked desuden blandt de første områder, der blev udsat for hjælp fra vestlige magter efter 

nedsmeltningen i Sovjetunionen og den dårlige økonomiske situation i Vietnam. 

Der er således tale om en central del af samarbejdet, der kan spores tilbage til den første støtte efter 

doi moi. 
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I det følgende vil jeg derfor analysere, hvordan ’business’ står i relation til Danmarks samarbejde 

med Vietnam, herunder hvilke begreber og ord, der knyttes til ’business’ samt, hvad der kan 

iagttages at være virkningerne af italesættelsen af den tomme betegner. 

7.2.4.1 Business gør alle til vindere 

Analysen af denne første artikulation går på, hvordan påstanden om at alle er blevet vindere 

påvirker betydningen af business i Vietnam samt nodalpunktet om samarbejde.  

Fra bistand til Business. Sådan lyder teksten på forsiden den danske ambassade i Vietnams 

hjemmeside. Hvis siden blev besøgt i løbet af maj måned, mødte man et stort billede, hvor der stod: 

”Danmarks udviklingsarbejde i Vietnam – Fra bistand til business” (Bilag 10). I juli og august 

måned var teksten og billedet ændret, så der stod: ”Minister for handel og investeringer, Pia Olsen 

Dyhr – Fra bistand til Business” (Bilag 11). Der gives således et indtryk af, at man i dag er rykket 

fra at beskæftige sig med bistandssamarbejde til i høj grad at være i landet af forretningsmæssige 

hensyn. Her gives et indtryk af, at Danmark ikke kun er i Vietnam for Vietnams egen skyld. 

Dette indtryk underbygges i Danidas publikation ’Udvikling’, der er et gratis magasin til den brede 

offentlighed. Her er en erhvervssektion blandt de 4 faste sektioner i bladet, hvor Vietnam ofte 

omtales. Det sker blandt andet i et nummer fra december 2011, hvor overskrifterne lyder: ”Fattige 

lande er også storkunder” (Andersen, 2011A:31) og ”Vietnam køber dansk” (Andersen, 

2011B:34). Her fremgår det også, at Vietnam er det samarbejdsland, der med næsten 1 mia. kroner i 

2011 importerer for mest blandt de 26 programsamarbejdslande (Andersen, 2011A:33). Til 

sammenligning lå den danske bistand på 384 mio. kr. i 2010 (Udenrigsministeriet, 2012D). 

Som det også nævnes i introduktionen til bistanden i Vietnam, iagttages samarbejdet med Vietnam 

som en situation, hvor alle er blevet vindere (Andersen, 2011A:31). 

Denne ’win-win’ situation underbygges ydermere i en af ambassaden i Hanois publikationer, hvor 

den danske ambassade har udarbejdet en række ’Fact Sheets’ om dette, blandt andet om ’Wind 

Power’: Af faktaarkets to sider, bruges den ene til at promovere investeringer i vindenergi til 

Vietnam: 

“Looking for a market with rapid growth and political will to increase the supply of wind power? 

Consider Vietnam!” (Udenrigsministeriet, 2012E:1) 
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På næste side promoveres danske virksomheder som værende ideelle til netop opgaven at levere 

vindenergi til Vietnam: 

”Denmark hold a highly qualified and experienced talent pool with more than 350 companies and 

25,000 people employed in the wind power industry. These companies can deliver end-to-end 

solutions all the way from research and development through production and assembly to 

operations and maintenance.” (Udenrigsministeriet, 2012E:2) 

På den måde iagttages Vietnams behov for grøn udvikling og Danmarks ekspertise på området at 

være gunstig for begge parter, således at støtten til Vietnam får en karakter af gensidig nytte. 

Ovenstående iagttagelser deles dog ikke helt af Gammelgaard, der er kritisk i forhold til private 

virksomheders muligheder for at indgå kontrakter med staten: 

”Private virksomheder har ingen adgang til statskontrakterne, med mindre du – du skal gifte dig 

ind med en partiboss og komme ind i sådan en kreds. (…) Ellers er det – alle de der statskontrakter 

og public procurement – det er lukket land. Og det er jo selvfølgelig Partiet, der sørger for, at de 

kan kontrollere alle pengestrømmene.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:29:40) 

En stor del af handlen i Vietnam iagttages derfor at være lukket land for danske virksomheder, da 

Partiet ønsker at kontrollere, hvem og hvad der får penge i landet22.  

7.2.4.2 Business er afhængig af retssikkerhed 

Et andet element, der artikuleres i ækvivalenskæden omkring business, er afhængigheden af et 

velfungerende retssystem. Dette italesættes direkte i JPP under punktet ’private business sektor’, 

hvor både støtten til de statslige institutioner og oprettelsen af en national advokatforening nævnes. 

Først og fremmest er der tale om støtten til komponent 1, hvor gennemsigtighed samt effektive love 

og juridiske institutioner skal støtte udviklingen af den private sektor (JPP, 2009:27). Dette 

underbygges også af Rosenholm: 

”Det juridiske samarbejde følger rigtig godt ind i det som både Vietnam vil, men også Danmark 

gerne vil. Det er jo hele forudsætningen for at få en retshjælp og en der kan håndhæves, der kan 

anvendes og kan implementeres. Som kan begå sig internationalt. Både i forhold til danske 

                                                

22 Her undtages giftefærdige og yderst selvopofrende ledere. 



~ 67 ~ 
 

virksomheder her, men også i forhold til hele investeringen, det jo rigtig, rigtig vigtigt.” (Bilag 6, 

Rosenholm: 1:50) 

Samarbejdet om reformerne af retssystemet italesættes derfor som værende af stor betydning for 

investorernes tillid til systemet, således at handel og investeringer kan blomstre.  

I forhold til komponent 2, italesættes advokatforeningen som en vigtig beskytter af kommercielle 

interesser, således at virksomheder kan få råd og vejledning om deres juridiske problemer (JPP, 

2009:27). Dette element er dog også forbundet til pointen om en gunstig situation for begge parter: 

Investeringerne vil ikke kun gavne vietnamesiske virksomheder, men også udenlandske investorer, 

hvilket underbygges af Gammelgaards iagttagelse om, at Verdensbanken m.fl. også forsøger at 

promovere retssikkerhed i landet (Bilag 4, Gammelgaard: 0:35:50). 

Reformerne iagttages derfor at være med til at sikre den gensidige nytte og økonomiske 

opblomstring. 

Som jeg tidligere har vist, er der dog store problemer i forhold til retssikkerheden i landet. Langt de 

fleste sager ville dog normalt kunne løses via en voldgiftsret, men afgørelserne i denne kan 

appelleres til domstolene, hvilket Gammelgaard mener, gør denne mulighed så ubrugelig, at ingen 

fornuftige personer bruger voldgift (Bilag 4, Gammelgaard, 2012: 0:53:00). Ifølge Gammelgaard, er 

konsekvensen, at virksomheder: 

”(…) næsten aldrig nogensinde gå til domstolene for at få løst deres tvister – det ordner de selv på 

en eller anden måde. Og mellem statsejede virksomheder og civil society, de ville heller ikke gå til 

domstolene, for en helt privatejet virksomhed vil mene, at den er chanceløs over for en statsejet 

virksomhed, selvfølgelig fordi domstolene ikke er uafhængige. Og hvis der står penge for staten 

eller Partiet på spil, så kan jeg godt love for, så bliver der instrueret om, hvordan den sag skal 

afgøres.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:52:40) 

Dermed bliver det retssystem, som business i Vietnam er afhængigt af, ikke brugt pga. dets 

manglende uafhængighed: Staten instruerer domstolene i, hvilken part der skal dømmes til fordel 

for. Grundlaget for øget handel iagttages derfor at være dybt usikkert. 

Et sted, hvor retsikkerheden dog er ved at rykke sig, er muligheden for at gå til en ’økonomisk ret’, 

som er blevet oprettet pga. WTO krav om en uafhængig retsinstans. Ifølge Gammelgaard, tyder det 

på, at denne domstol er relativt uafhængig af staten og derfor kan få lov at afgøre sager uden 
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indblanding. Dog er Gammelgaard ikke mere skråsikker end, at han mener, at sager af ’vital 

karakter’ ville blive afgjort af staten (Bilag 4, Gammelgaard: 1:43:00). 

7.2.4.3 Business som en nødvendighed 

Jeg har tidligere omtalt, hvordan der er et pres på det Vietnamesiske styre i forhold til at 

gennemføre reformer af retssystemet.  

Dette pres indskriver sig også i forhold til betydningen af business, hvor handel og vækst er af vital 

karakter for landet. Dette behov italesættes af Rosenholm, der mener, at der hersker en 

samfundspagt i Vietnam, hvor Partiet: 

”(…) sørger for økonomisk vækst og bedre velfærd til alle og I [befolkningen] stiller ikke 

spørgsmålstegn ved, hvordan vi laver politikken.” (Bilag 6, Rosenholm: 9:20) 

Dette er Gammelgaard enig i, da han mener, at Partiet og styret i Vietnam i høj grad henter sin 

legitimitet i økonomisk vækst i Vietnam: Hvis den økonomisk hårdt pressede middelklasse får for 

lidt fra regeringens side, kan det således ende i oprør (Bilag 4, Gammelgaard: 0:26:15; Bilag 8, XX: 

0:47:15). Som Gammelgaard beskriver situationen, er Partiet: 

”hundeangst – det er kommunister altid, jeg ved ikke, hvorfor de er hundeangst for, hvad der 

foregår inde i folks hoved – så Partiet og regeringen er meget bange for, meget bange for, hvad det 

er, folk mener.” (Bilag 4, Gammelgaard: 1:49:40) 

På den måde italesættes Partiet som værende yderst opmærksom på netop dette problem, som det 

anser for at kunne destabilisere Vietnam og vælte styret. Manglende business bliver således en 

trussel for det etablerede Parti, men en mulighed for forandring for antagonistiske kræfter.  

7.2.4.4 Det er business ikke 

Som business italesættes i JPP, er der i høj grad tale om et samarbejde til nytte for begge parter. Når 

bistanden i højere grad er rykket over mod business frem for hjælp, iagttages fokus sig således at 

rykke væk fra et ensidigt afhængighedsforhold og over til mere ligeværdigt nytteforhold. På den 

måde bliver negationen heraf til udnyttelse af den anden part, hvorfor der ikke ville være tale om 

samarbejde til fælles nytte. 

Som med de andre tomme betegnere, defineres grænserne for business ikke på samme måde af især 

XX og Gammelgaard, der dog også omtaler et gensidigt nytteforhold, om end ud fra andre 
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præmisser: Den vietnamesiske regering har brug for reformerne for at bevare magten og danskerne 

har brug for dem for at kunne investere i landet.  

7.2.4.5 Betydningen af business i forhold til samarbejde 

I forhold til ovenstående, hægtes business på samarbejde i form af den gensidige nytte, der kommer 

ud af samme. Ydermere, er der med business også tale om relativt lige parter, der begge ønsker 

forandring. Her bliver negativiteten derfor defineret som handlinger, der modarbejder den anden 

part for egen vindings skyld frem for at sikre reformer, der skaber økonomisk fremgang for begge 

parter. 

Ifølge XX og Gammelgaard, er problemet er blot, at retssystemet ikke er effektivt og derfor ikke 

kan sikre eksempelvis en retfærdig rettergang for danske virksomheder i Vietnam. 

En interessant pointe, der rejses af Gammelgaard og Rosenholm, er den vietnamesiske regerings 

afhængighed af forbedrede økonomiske vilkår, som hvis de udebliver, kan føre til en 

gennemgribende forandring af det vietnamesiske samfund. På den måde indtager business en 

central position i forhold til at sikre stabiliteten i det vietnamesiske styre. 

7.2.5 Opsamlende analyse og delkonklusion 

Der er en række konklusioner, der kan udledes af ovenstående analyse. Først og fremmest kunne 

samarbejde identificeres som værende et bærende element i forholdet mellem donor- og 

modtagerland. I forbindelse med dette nodalpunkt, kunne jeg identificere fire tomme betegnere, der 

knyttede sig hertil: 

- Første tomme betegner var ’målene i JPP’, som blev efterfulgt af ’ikke-statslige 

organisationer’, ’udgangspunkt i modtageren’ og slutteligt ’business’. 

En interessant pointe i forhold til de tomme betegnere, som de iagttages gennem officielle 

dokumenter, er, at de alle knytter sig til nodalpunktet om samarbejde gennem italesættelse af en 

gensidig respekt, hvor begge parter har en vilje og et fælles mål. For at kunne knytte sig til 

samarbejde, kan det iagttages, hvordan forskellene på de enkelte tomme betegnere delvist udvandes 

gennem deres mangel på reelt indhold: Et eksempel herpå, er værdierne, der udtrykkes i målene i 

JPP, men ikke defineres direkte. Der er dog en gennemgående forestilling om, hvad samarbejde 

ikke er: Et samarbejde beror ikke på den ene parts strategiske vinding over for den anden, hvilket 

kan eksemplificeres gennem den store danske eksport til Vietnam, der italesættes i analysen af 
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’business’. På måde danner de tomme betegnere en ækvivalenskæde om nodalpunktet, hvor 

negationen af dette er et forhold præget af strategi, hvor begge parter kæmper for egen vinding. 

En yderst interessant iagttagelse i denne forbindelse er, at der identificeres en konkurrerende 

diskurs: Hvor de officielle dokumenter, strategier mv. italesætter et samarbejde som i ovenstående, 

italesætter to af de ledende medarbejdere samarbejdet som værende præget af strategiske 

overvejelser, hvor arbejdet i højere grad bliver et sted, hvor egne interesser forsøges fremmet. På 

den måde italesættes indholdet af ’samarbejde’ tværtom som værende selve negationen af 

iagttagelserne i de officielle dokumenter, hvilket understreger kontingensen i indretningen af den 

danske bistand. 

Det er denne forskel i italesættelsen af de tomme betegnere, som knyttes til samarbejde, som er 

yderst interessant i forhold til dette speciales sigte og derfor vil blive analyseret yderligere i 

nedenstående analyse.  

7.3 Det politiske i det apolitiske 

Når en relativt stor del af den danske stats budget bruges på udviklingsbistand, hvor de danske 

skatteborgere giver deres penge til at hjælpe andre dele af verden (Bilag 4, Gammelgaard: 0:03:45), 

vil et naturligt spørgsmål være, om det virkelig nytter: Har pengene den ønskede effekt? 

Når man ser på Danidas publikationer om emnet, er der dog en god grund til at bruge pengene: De 

hjælper mennesker i nød og er med til at gøre en forskel for verdens fattigste. Faktisk er Danida så 

god til udviklingssamarbejde, at landet er blevet udråbt som verdens bedste til 

udviklingssamarbejde i 2012 (Krone, 2012). En lignende iagttagelse findes hos kampagnen Verdens 

bedste nyheder, der laves i et samarbejde mellem Danida, FN, erhvervslivet og Folkekirkens 

Nødhjælp. Her kommunikeres der om de konkrete resultater, udviklingsbistanden har skabt rundt 

omkring i verden (Verdens Bedste Nyheder, 2012).  

Et af de resultater, der er blevet kommunikeret ud i den forbindelse, er et konkret eksempel fra 

Vietnam. Det drejer sig om en plakat på Frederiksberg metrostation, hvor der står: 

”Med støtte fra Danmark: 3 millioner fattige i Vietnam har nu fået jobs” (Bilag 12) 

Denne nyhed blev der desuden også refereret til på Danmarks ambassade i Hanois hjemmeside 

(Bilag 10). En anden nyhed om Vietnam, der kan findes på verdens bedste nyheder-hjemmesiden, 
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er nyheden om, at der nu kommer økologisk jordbrug til Vietnam, hvilket bl.a. nedbringer brugen af 

pesticider og dermed øger sundhed og forbedrer miljø (ADDA, 2012). 

Med verdens bedste nyheder i baghovedet samt ovenstående analyses konklusioner om 

konkurrerende diskurser, vil det være relevant at dreje blikket over mod resultaterne af samarbejdet 

med Vietnam. 

7.3.1 Resultaterne af samarbejdet mellem Vietnam og Danmark 

Som det angives i ovenstående, er Danidas iagttagelse af den danske bistand til Vietnam, at den er 

en succes. Dette er i hvert fald det billede, der møder en, når man besøger ovenstående hjemmeside 

med verdens bedste nyheder.  

Det samme indtryk skabes, hvis man besøger den danske ambassade i Hanois hjemmeside: Som jeg 

redegjorde for i introduktionen til min empiri, iagttages den danske bistand at have hjulpet med at 

skabe den økonomiske vækst og fattigdomsbekæmpelse, landet er verdensmester i. Den danske 

bistand har således hjulpet 500.000 landbrugsfamilier op i indkomst og fået rent drikkevand og 

sanitet til 1 mio. fattige (Danida, 2012A). 

Som det blev anskueliggjort i analysen af samarbejde som nodalpunkt, er der en konkurrerende 

opfattelse af, hvad samarbejdet indeholder. Dette kommer også til udtryk i forhold til samarbejdets 

resultater. I forhold til programmets succes, iagttager Rosenholm resultaterne som værende 

blandede: 

”Jeg tror ikke, jeg kan være dommer over det endegyldige billede, for jeg tror det er lidt blandet og 

så er det jo også lidt med, hvor høje forventninger man kan have.” (Bilag 6, Rosenholm: 18:50) 

På den måde tegnes der et uklart billede af bistandens succes, da Rosenholm ikke mener at kunne 

svare på spørgsmålet. Når det kommer til oprettelsen af advokatforeningen, støtter Gammelgaard 

imidlertid Rosenholm i, at advokatforeningen er en ny ting, hvor donorerne har presset på og målet 

til sidst blev gennemført. På trods af presset og den iagttagede succes, mener han dog ikke, at det er 

donorernes fortjeneste: 

”Det var Justitsministeriet selv, der kom og sagde, ’vi vil gerne have penge til det’. Det var et af 

deres egne projekter. Og de er styret af deres egne projekter, de er styret af deres egen 

planlægning, de er styret af deres eget parti og deres egne prioriteter. Og det har donorerne ingen 
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indflydelse på. Det vil donorerne ofte meget gerne have og i en del lande har de det også, men det 

har de altså meget, meget lidt her.” (Bilag 4, Gammelgaard: 1:09:40) 

På den måde italesættes målet ikke som en direkte konsekvens af donorernes arbejde, men målet er 

dog blevet gennemført på trods af, at foreningen i dag modarbejdes af Partiet (Bilag 6 - Rosenholm: 

19:15). Når det kommer til den øvrige bistand, anskueliggør nedenstående citater XXs og 

Gammelgaards holdninger til bistandens succes: 

“(…) they’re not going to reform the justice service system within the limited scope of five years, 

because frankly they can’t and no donor-funded programme ever will.” (Bilag 8, XX: 1:02:00) 

Og: 

”Får man nogensinde en clean, effective, whatever, ethical, judicial i Vietnam? Det tror jeg faktisk, 

kræver et større systemskifte. En helt uforudset udvikling. Det kan godt være, det ikke kan ske uden 

en eller anden form for systemskifte – det kan godt være, det ikke kan ske, uden der kommer…” 

(Bilag 4, Gammelgaard: 1:47:15) 

Ovenstående iagttagelser tegner således et yderst dystert billede af chancerne for en succesfuld 

implementering af JPP, hvor eneste mulighed kan være et større systemskifte. Som under analysen 

af samarbejde som nodalpunkt, tegner der sig derfor et billede af to konkurrerende diskurser 

omkring samarbejdet: På den ene side identificerer programmet og øvrige officielle dokumenter 

Partiet og staten som reformvenlige og knytter forholdet til et samarbejde, hvor begge parter 

tilgodeses. På den anden side står Gammelgaard og XX samt til dels også Rosenholm, der giver et 

andet indtryk af bistanden.  

For at eksemplificere denne påstand, kan det fremhæves, at Danida er med til at lave projekter, der 

skal promovere udviklingsbistandens resultater gennem at give befolkningen ’verdens bedste 

nyheder’ (Formålet med kampagnen, 2012). 

For at kontrastere dette i forhold til den konkurrerende diskurs, kan det sættes op mod følgende 

udtalelse fra Gammelgaard: 

”Der har også været lavet mange studier, der siger, at jo mindre bistand et land får, jo større 

chancer har de for at udvikle sig. Der er i hvert fald en meget, meget klar sammenhæng.” (Bilag 4, 

Gammelgaard: 0:05:55) 
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Der tegnes derfor to klart differentierede iagttagelser af bistanden, hvilket i sig selv er en 

selvstændig pointe, der understreger kontingensen i indretningen af udviklingsbistanden – den 

kunne indrettes og italesættes anderledes. Spørgsmålet hertil, vil være, hvorfor den ene iagttagelse 

ikke italesættes i officielle dokumenter mv. 

7.3.2 Det kan man ikke sige til sin velgører 

Til dette spørgsmål om, hvorfor divergerende holdninger til arbejdet med og virkningen af den 

danske bistand ikke kommer frem, kan nedenstående iagttagelse tilbyde en forklaring: 

”Man kan sige, hvor er udviklingsbistandens constituency? Ideologerne påstår, at det er de fattige 

her, nej, gu er det ej! Det er vælgerne i Danmark. Fordi, det er jo i høj grad dem, der er med til at 

bestemme, hvad den her bistand skal gøre. Det er dem, der gør det muligt. Det er jo faktisk 

fantastisk, at de danske vælgere er indstillede på at bruge 14 eller 16 milliarder kroner om året ud 

af deres gode hjerte.” (Bilag 4, Gammelgaard: 0:03:25) 

Som han siger, er det selvfølgelig fantastisk, at de danske skatteydere vil betale en så stor del af 

deres penge til et godgørende formål. Dette kan i sig selv også være en årsag til, den konkurrerende 

diskurs lukke ude: Under mit interview med Rosenholm fra den danske ambassade, spurgte jeg til 

niveauet af korruption i landet: 

Rosenholm: Hele samfundet er gennemsyret af korruption. Øh, det her, det her er jo en, en, en 

opgave? Nu sidder jeg bare og tænker, det er jo ikke, fordi – I er jo ikke journalister eller har tænkt 

jer at lave nogen artikler eller? 

Mig: Nej, jeg skal bare have en god karakter, forhåbentlig.  

Rosenholm: Okay. Hele samfundet er gennemsyret af korruption. Det stammer hovedsageligt fra 

Partiet. Det er et kæmpe problem.” (Bilag 6, Rosenholm: 15:45). 

Gennem spørgsmålet om, hvorvidt jeg og min medrejsende tvilling er journalister, der vil brede 

hendes udtalelser ud til den brede offentlighed, er Rosenholm med til at besvare ovenstående 

spørgsmål: Når de danske skatteborgere giver penge af deres gode hjerte til at hjælpe andre dele af 

verden, er spørgsmålet er blot, om de danske skatteborgere kan acceptere manglende resultater, 

anderledes livssyn og værdier eller omfattende korruption og strategisk tænkning i bistanden? Når 

hun vælger at stille spørgsmålet netop i relation til korruption, indikerer dette, at dette indtryk ikke 

må udbredes til offentligheden – det må helst ikke siges højt. 
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Som jeg anførte under min analyse af Paris-erklæringen, siger Danida selv, at danskerne har krav på 

mest muligt for bistandspengene; men, hvad hvis dette ’mest muligt’ ikke er nok og ikke er i 

overensstemmelse med danske værdier og forhåbninger?  

Hvis man skal følge Rosenholms iagttagelse, vil en kommunikation af XXs, Gammelgaards og 

hendes egne holdninger til bistanden ikke være fordelagtigt for bistanden. Rosenholms udtalelse er 

derfor udtryk for et begær efter anerkendelse fra den Anden, der i dette tilfælde er danskerne. På 

den måde blottes hegemoniet omkring indretningen af samfundet: Synspunkter som mine 

interviewpersoner repræsenterer, kommer ikke ud gennem de offentlige dokumenter. I stedet 

fokuseres der på samarbejde med reformvillige regeringer og al den generende baggrundsstøj 

forsøges lukket ude.  

Dette er vel netop ideologien som Zizek beskriver den? For at bruge Rosenholm som eksempel, så 

ved hun øjensynligt godt, at det vietnamesiske samfund er gennemsyret af korruption, men hun 

ønsker ikke at udbrede dette og dermed konfrontere andre med skyggesiden i organiseringen af 

samfundet. Vi lader som om, vi ikke ved noget om projekternes manglende resultater og laver i 

stedet en kampagne med verdens bedste nyheder. 

Det er vel netop her, der kan iagttages et relativt sedimenteret hegemoni omkring den vestlige 

samfundsmodel i Danmark: Når partikulært vestlige værdier om menneskerettigheder, retsstat, etik, 

demokrati mv. betragtes som universelle værdier, der ikke kan eller skal udfordres. Hegemoniet 

bliver derfor synligt, når illusionen om universelle værdier ikke kan eller skal brydes, fordi det er en 

udfordring til hegemoniet og dermed den etablerede udviklingsbistand. 

7.3.3 Når et hegemoni ikke er nok 

Når bistanden ikke iagttages at virke, og dette ikke kan kommunikeres til den danske befolkning, 

hvad går midlerne så til? Dette italesætter Rosenholm selv: 

”(…) der er udvekslinger, af erfaringer med andre lande, som bliver fyldt ind i programmet. (…) 

De kan bruge dem til at både styre og udvikle og selvfølgelig også på, hvad er den rigtige retning 

for Vietnam.” (Bilag 6, Rosenholm: 7:00) 

På den måde fødes erfaringer fra donorerne ind i programmerne, således at vietnameserne får 

erfaring gennem udveksling. Dette stemmer godt overens med mine konklusioner fra analysen af et 

kompetent retssystem, hvor et af midlerne til at opnå dette netop var udveksling af erfaringer. Dette 
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understøttes også af XX, der på trods af skepsis mod opfyldelsen af målene i JPP, som han kalder 

for dybt urealistiske (Bilag 8, XX: 1:03:00), stadig tror på en effekt af programmet: 

”(…) if you’re thinking that what JPP really is about is the sharing of ideas, the introduction of new 

thought the new methodologies (…) The Vietnamese government can utilize it so that their 

institutions are more useful in the long run. Then maybe it’s a successful programme.” (Bilag 8, 

XX: 1:02:00) 

Muligheden for at JPP kan blive en succes, iagttages derfor at ligge i udvekslingen af ideer om, 

hvordan det vietnamesiske samfund kan indrettes. Ifølge Gammelgaard, er det tit Vesten, ideerne til 

forandring af det vietnamesiske samfund kommer fra: 

”(…) hvem er det, der har de her ideer? Det er jo tit os. Og et af de helt store problemer, tror jeg, 

det er, at donorer – inkl. Danida – har vanskeligt ved at gøre sig selv sine egne ideologiske 

forudsætninger klart. Prøv at spørge Danida: ’Hvad er det egentlig, I vil? Vil I gerne gennemføre 

parlamentarisk demokrati?’, ’Nej’. ’Hvad er det så?’ Den ligger der jo hele tiden.” (Bilag 4, 

Gammelgaard: 1:29:45) 

Ifølge Gammelgaard, er denne iagttagelse dog ikke en nyhed for det vietnamesiske styre, der tager 

påvirkningen fra vestlige ideer yderst seriøst: 

”De siger: ’Vi kæmper mod den udenlandske fjende. Vi har en militær fjende i nord og så har vi en 

ideologisk fjende i vest. Og de prøver at undergrave os.’ Og det kalder de, den fredelige udvikling 

eller fredelig evolution. Og fredelig evolution, det er, når partimedlemmers moral og 

modstandskraft over for borgerlig tankegang nedbrydes. Det skriver de!” (Bilag 4, Gammelgaard: 

1:30:00)  

Ifølge Gammelgaard, er vietnameserne således opmærksomme på, at vestlige værdier og ideologi 

kan vinde indpas i det vietnamesiske samfund og betragter vesten som en ideologisk fjende, der 

derfor skal bekæmpes23 eller modarbejdes, ellers ændres vietnamesernes moral. Et eksempel på 

denne kamp, kan findes i målet i JPP om at skabe en retsstat, hvor parterne tilsyneladende bevidst 

misforstår hinanden, således at vietnameserne får støtte og danskerne, ifølge Gammelgaard, prøver 

                                                

23 Her menes ikke militært. 
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at liste diskussionen om vestlige retsstatsprincipper og værdier ind (Bilag 4, Gammelgaard: 

1:37:20). Denne forskel italesætter Rosenholm også: 

”Vietnam har ikke nogen intentioner om at ende op a la noget, der minder om et europæisk land. 

Og demokrati? Jo, men ikke demokrati i vestens forstand. De her vestlige, universelle værdier – det 

er jo nogen af dem, der bliver stillet spørgsmålstegn ved. (…) Men det er jo ikke det samme som, at 

du ikke kan påvirke dele af det.” (Bilag 6, Rosenholm: 21:30) 

På den måde iagttager både Gammelgaard og Rosenholm, hvordan bistanden i Vietnam iagttages 

som en kamp mellem forskellige ideologier. Det er således her, årsagen til den manglende 

eksplicitering af de tomme betegnere omkring samarbejde kan findes: Udviklingssamarbejdet er en 

kampplads mellem to forskellige ideologier om, hvordan fremtidens Vietnam skal indrettes. Som 

Rosenholm illustrerer situationen: 

”Vi tror, at man ved at støtte nogle basale rettighedsværdier, jamen så tror vi også, at Vietnam får 

en mere stabil samfundsudvikling. Og i bund og grund tror vi, det giver en bedre verden. Det er 

rationalet fra Danmarks side.” (Bilag 6, Rosenholm: 23:00) 

Der kan således ikke iagttages noget ondt i det danske rationale, som bygger på liberalismens myte 

om at gøre alle frie og rige. Det kan dog fastslås, at der i høj grad er tale om en kampplads mellem 

to ideologier, der ikke vil i samme retning. Det sedimenterede hegemoni, der kunne iagttages at 

eksistere i ovenstående, kæmper således mod en anden opfattelse af normer, værdier mv.  

En afslutning på konflikten, der munder ud i en vietnamesisk samfundsindretning identisk med 

eksempelvis den danske, er dog yderst tvivlsom. Forandring er dog ikke umulig: Som 

Gammelgaard siger, så bobler det af utilfredshed med styret og det korrupte system, hvor de rige 

’fat cats’ har langt mere end de fattige (Bilag 4, Gammelgaard: 2:10:00). Når dette sammenholdes 

med befolkningens utilfredshed med indretningen af samfundet (Bilag 4, Gammelgaard: 2:08:55) 

samt den pressede middelklasse i landet, hvilket kan føre til oprør, er der flere tegn på netop denne 

hegemoniske kamp, hvor den danske udviklingsbistand kan betragtes som en spydspids i en form 

for grænseoverskridende hegemonisk kamp, der ikke længere er centreret omkring skabelsen af et 

nationalt hegemoni i Danmark – den kamp er vundet. 
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8.0 Konklusion 

Overordnet set har målet med mit speciale været at undersøge og vise, hvordan indretningen af 

dagens danske samfund ikke tåler reelle udfordringer. For at undersøge denne pointe har jeg 

gennem dokumentanalyse, interviews med medarbejdere i Vietnam og inspiration fra observationer 

i landet, analyseret den danske udviklingsbistand som den kommer til udtryk gennem støtten til 

retsreformer i Vietnam. Valget af netop udviklingsbistanden som analysegenstand har været 

strategisk, idet udviklingsbistanden ofte opfattes og italesættes som en uegennyttig og neutral hjælp 

til verdens fattigste, hvor universelle menneskerettigheder og udviklingsmål fremmes: Hvis selv 

denne uegennyttige og universelt gode handling bar præg af at være en partikularitet, der ikke 

kunne udfordres eller gentænkes, ville det være et tydeligt symptom på en samfundstendens. 

Dette udgangspunkt førte til, at jeg i min problemformulering stillede følgende spørgsmål: 

Hvordan kan der i forbindelse med den liberal-demokratiske samfundsmodel tales om et succesfuldt 

hegemoni og hvordan kan dette betragtes som værende ekspansivt? 

Som det også fremgik af min indledning, er der tale om to selvstændige dele, hvor første del spørger 

til, hvorvidt der kan tales om et succesfuldt hegemoni. Anden del spørger til, hvordan et sådant 

eventuelt hegemoni kan være ekspansivt. 

Der er således tale om en hegemonianalyse, hvor jeg gør brug af hhv. Laclaus og Zizeks 

analyseapparater til at først identificere et bærende nodalpunkt, som udviklingssamarbejdet hægter 

sig op på.  

Gennem denne analyse, har jeg kunnet iagttage, hvordan der har været en dominerende diskurs 

omkring den danske udviklingsbistand som værende et samarbejde, hvortil jeg identificerede fire 

tomme betegnere, der knyttede sig til nodalpunktet som en ækvivalenskæde. I denne italesættelse af 

samarbejdet, som det kom til udtryk gennem officielle dokumenter, strategier og selve JPP-

programdokumentet, identificerede jeg følgende tomme betegnere: ’Målene i JPP’, ’ikke-statslige 

aktører’, ’udgangspunkt i modtagerlandet’ og ’business’. Fælles for disse var, at de alle udelukkede 

strategiske, egennyttige handlinger på bekostning af modparten – det være sig både mål, midler og 

værdier. 

Gennem en analyse af disse tomme betegnere har jeg kunnet konstatere, at der har været en 

konkurrerende diskurs i artikulationen af de tomme betegnere, der hovedsageligt stammede fra 
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Gammelgaard og XX, men også Rosenholm. Heri bærer samarbejdet stærkt præg af strategiske 

hensyn fra begge sider. Gennem denne diskurs bliver det italesat, hvordan hele det vietnamesiske 

samfund eksempelvis er gennemsyret af korruption, hvoraf en stor del stammer fra det 

vietnamesiske styre. Denne korruption påvirker ikke kun programmet, men bliver også indirekte 

stimuleret af programmet gennem uddelingen af stipendier. Derudover bliver en lang række centrale 

dele af JPP misforstået på en sådan måde, at begge parter kan bruge den manglende eksplicitering 

til deres egen fordel. Et eksempel herpå er målet om en retsstat, hvor begge parter tolker begrebet 

forskelligt, hvilket giver vietnameserne penge og donorerne mulighed for at øve politisk 

indflydelse. 

Det er disse to diskurser, der leder frem til, at jeg kan svare på første del af problemformuleringen 

og konkludere, at der er tale om en succesfuldt, relativt sedimenteret hegemoni. Det skyldes, at de 

synspunkter, der repræsenterer en anderledes holdning til bistanden, ikke kommer ud gennem 

offentlige dokumenter, og at Rosenholm er eksplicit i hendes manglende ønske om at udbrede 

kendskabet til eksempelvis korruption til den brede offentlighed. I stedet fokuseres der på, hvordan 

der er tale om et respektfuldt samarbejde mellem regeringer, hvorfor den unødvendige 

baggrundsstøj i form af interviewpersonernes iagttagelser lukkes ude, således at der er tale om en 

ideologi.  

Hegemoniets succes er således synligt på den måde, at bruddet på illusionen om universelle mål, 

værdier og rettigheder ikke kan italesættes af Danida. 

Anden del af problemformuleringen, spørgsmålet om, hvorvidt hegemoniet er ekspanderende, 

besvares i forlængelse af ovenstående konklusioner. Ifølge især XX og Gammelgaard, er projektets 

mål ikke gennemførlige. Dog nævner både XX, Gammelgaard og Rosenholm, at udveksling af 

erfaringer samt fremme af eksplicit vestlige værdier, kan rykke Vietnam mod ’en bedre verden’. 

Dette scenarie er den vietnamesiske regering dog yderst opmærksom på, og betragter donorlandene 

som en ideologisk fjende, der skal bekæmpes, så borgernes moral ikke knægtes. Der er således tale 

om en ideologisk kampplads, hvor utilfredsheden med det vietnamesiske styre bobler. På den måde 

er betegnelsen ekspansivt hegemoni rammende for, hvordan den danske udviklingsbistand fungerer 

i praksis. 
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9.0 Perspektivering 

Ovenstående speciale har været en yderst interessant erkendelsesproces for mig personligt: Til at 

starte med, var jeg selv yderst skeptisk over for valget af udviklingsbistanden som analysegenstand, 

da jeg selv altid har været – og på mange punkter stadig er – yderst positiv over for 

udviklingsbistanden. Jeg støtter eksempelvis selv en lille dreng i Rwanda gennem SOS 

Børnebyerne og har en (måske naiv) tendens til at tro det bedste om bistandsprogrammernes nytte 

indtil det modsatte er bevidst. 

Alle de officielle dokumenter ændrede ikke ved min holdning til det danske engagement i Vietnam. 

Midt i september besøgte jeg dog Vietnam24: Jeg foretog mine interviews i Hanoi, besøgte fattige 

bønder i nord og så landet med mine egne øjne. På trods af fantastiske oplevelser, ændrede både 

interviews og observationer min opfattelse af bistanden: Der er en hel historie af strategi og 

korruption, men mest rystende for mig, så sad mine interviewpersoner og sagde, at bistanden ingen 

virkning havde og to af dem sagde, at jeg helst ikke måtte skrive artikler om det25.  

Diskrepansen mellem det skrevne og det sagte var, som det også fremgår i specialet, helt tydelig. 

Der var ting, der ikke kunne eller skulle siges videre: Korruption, manglende effekt og et 

vietnamesisk styre, der modarbejdede store dele af ’samarbejdets’ mål. 

Efter min hjemkomst ændrede specialet karakter. Pludselig var der en masse ting, der faldt på plads 

i forhold til mit valg af teoretikere, og jeg kunne se, hvordan Laclaus tanker om hegemoniet, 

kombineret med Zizeks tanker om ideologi, gav mening i forhold til netop mine nye iagttagelser af 

udviklingsbistanden: Udviklingsbistandens ellers universelle mål, var pludselig ikke universelle 

mere, men udtryk for vestlig tankegang (dermed ikke sagt, at jeg er imod denne tankegang – 

tværtimod; jeg er jo selv vestlig) og så lukkes øjnene for denne vestlige ideologis unødvendige 

baggrundsstøj i form af f.eks. strategiske kampe, skjulte agendaer og indirekte støtte til korruption. 

På forhånd vidste jeg godt, at det vietnamesiske samfund ikke blandt de frieste i verden, men den 

skrevne empiri havde ikke forberedt mig på omfanget af eksempelvis korruption eller den 

manglende virkning af bistanden, som mine interviewpersoner beskrev. 

                                                

24 Jeg søgte eller modtog ikke støtte til rejsen. 
25 XX gjorde det uden for citat, efter afsluttet interview. 
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Mit valg af teori har derfor været et yderst nyttigt sæt briller for mig, fordi den har givet mit et 

værktøj til at bearbejde de iagttagelser, jeg har gjort mig i officielle dokumenter, men især i forhold 

til mine iagttagelser i Vietnam. Dermed ikke sagt, at alle teoretiske begreber eksplicit figurerer i mit 

speciale, men jeg har forsøgt at inkorporere dem i min tilgang til den empiri, jeg har taget 

udgangspunkt i.   

Når jeg til slut i specialet gør brug af begrebet ekspansivt hegemoni, som et hegemoni, der er gået 

ud over nationens område og ’breder’ sig til Vietnam, er konklusionen i høj grad også rettet mod 

den danske udviklingsbistand: 

Hvis man skal tro mine interviewpersoner, bobler en økonomisk presset befolknings utilfredshed 

med det vietnamesiske styre, der derfor desperat har brug for økonomisk fremgang og stabilitet. 

Gennem vores bistand til landet, er vi med til at (forsøge at) give styret netop dette og dermed 

modarbejde reel forandring i Vietnam. Derfor bliver den danske regering derfor nødt til at gøre sig 

sine egne ideologiske forudsætninger klart og spørge os selv, hvad det er, Danmark vil i Vietnam: 

Er vi i Vietnam for business eller bistand? 
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Udenrigsministeriet (2012A): Det internationale menneskerettighedsarbejde. Hentet den 15/6 2012 

via www.vietnam.um.dk: 

http://vietnam.um.dk/da/~/media/Vietnam/Documents/Content%20Danish/Strategi%20for%20reger

ingens%20tilgang.ashx 

Udenrigsministeriet (2012B): God regeringsførelse. Hentet den 1/8 2012 via www.vietnam.um.dk: 

http://vietnam.um.dk/da/danida/god-regeringsfoerelse/  

Udenrigsministeriet (2012C): Svindel og korruption. Hentet den 15/10 2012 via www.um.dk: 

http://um.dk/da/danida/resultater/risikohaandt/svind-korr/  

Udenrigsministeriet (2012D): Vietnam – Et overblik. Hentet den 1/8 2012 via www.vietnam.um.dk: 

http://vietnam.um.dk/da/om-vietnam/fakta-om-vietnam-2/  

Udenrigsministeriet (2012E): Vietnam – Wind Power. Hentet den 31/7 2012 via 

www.vietnam.um.dk: 

http://vietnam.um.dk/en/~/media/Vietnam/Documents/Content%20English/Facts%20sheet%20-

%20Wind%20power%20-%20FINAL%20May%202012.ashx  

Verdens Bedste Nyheder (2012). Hentet de 1/11 2012 via www.verdensbedstenyheder.dk: 

http://verdensbedstenyheder.dk  

10.3 Bilagsoversigt 

Nedenstående bilag er vedlagt specialet på et usb-stik. 

Bilag 1: Support to Office of the National Assembly, the Supreme People’s Court and the Supreme 

People’s Procuracy (SONASP). Modtaget via e-mail fra den danske ambassade i Vietnam den 20/6 

2012.  

Bilag 2: Udenrigsministeriet (2005): Phase III of Support to Legal and Judicial Reforms in Vietnam 

(SLJR). Modtaget via e-mail fra den danske ambassade i Vietnam den 20/6 2012. 

Bilag 3: Interviewguide til interview med Jacob Gammelgaard, seniorrådgiver ved JPP. 

Bilag 4: Interview med Jacob Gammelgaard, seniorrådgiver ved JPP. 

Bilag 5: Interviewguide til interview med Lis Rosenholm, ambassaderåd ved den danske ambassade 

i Hanoi, Vietnam. 
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Bilag 6: Interview med Lis Rosenholm, ambassaderåd ved den danske ambassade i Hanoi, Vietnam. 

Bilag 7: Interviewguide til interview med XX, central programmedarbejder i JPP.  

Bilag 8: Interview med XX, central programmedarbejder i JPP. 

Bilag 9: Introduktion til de tre interviewpersoner 

Bilag 10: Ambassadens forside 1(2012). Danida. Hentet den 22/5 2012 via www.vietnam.um.dk: 

http://vietnam.um.dk/  

Bilag 11: Ambassadens forside 2 (2012). Danida. Hentet den 31/7 2012 via www.vietnam.um.dk: 

http://vietnam.um.dk/  

Bilag 12: Billede taget på Frederiksberg metrostation d. 17/10 2012, der viser et budskab fra 

Verdens Bedste Nyheder.  

Bilag 13: Bistandseffektivitet (2012). Danida. Modtaget via e-mail fra den danske ambassade i 

Vietnam den 28/2 2012. 
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