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Abstract 

In 2008, the Africa Commission was formed by the Danish government. The objective of the 

Commission was to investigate how Denmark‟s development cooperation with Africa could be 

refocused to become more efficient when providing development assistance. In May 2009, the 

Commission recommended a shift of focus towards private sector driven growth and increased 

employment. The recommendations of the Commission had great impact on the new Danish 

development assistance strategy published in May 2010 where the recommendations formed one of 

five areas of focus.      

 

The large influence of the recommendation of private sector development put forward by the Africa 

Commission occurred despite massive criticism from other development assistance influencers who 

appeared very critical towards the idea that private sector development should be used to combat 

poverty.    

 

Using a discourse-theoretical analysis inspired by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, this thesis 

therefore seeks to analyze how the Danish government, through use of the Africa Commission and 

despite massive criticism, succeeded in hegemonizing private sector development. 

 

Through different analyses of articulation it will be analyzed how the forming of the Africa 

Commission resulted in an increased focus on private sector development at the expense of the 

traditional understanding of development assistance. The fact that traditional development 

assistance was questioned entailed a dislocated situation where the term „efficient poverty 

combating‟ was emptied of meaning. Subsequently, a discursive struggle arose between the 

Government and its surroundings to ascribe meaning to „efficient poverty combating‟.         

  

It was concluded that the Government, through use of the Africa Commission as a management 

tool, succeeded in legitimizing private sector development in a poverty combating context with tacit 

accept from the Government‟s surroundings.  
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1. Indledning 

 

Danmark har siden afslutningen af Anden Verdenskrig givet økonomisk bistand til udviklingslande, 

men først fra 1970‟erne begyndte arbejdet at centrere sig om den fattigdomsorientering, som 

udviklingsbistanden er kendt for i dag (www.um.dk). Udviklingsbistand, skal forstås som den 

økonomisk støtte, der gives til udvalgte udviklingslande med det formål at hjælpe befolkningen i 

disse lande til på sigt at kunne klare sig selv.  

 

Udviklingsstrategien Partnerskab 2000 har fastlagt de overordnede rammer for dansk 

bistandspolitik, som Udenrigsministeriet har arbejdet efter siden oktober 2000, hvor strategien blev 

vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Formålet med strategien var fattigdomsbekæmpelse, hvilke 

heller ikke for 10 år siden var nytænkning, men måden, hvorpå Partnerskab 2000 lagde op til, at 

man arbejdede med fattigdomsbekæmpelse, var.  Partnerskab 2000 lagde i langt højere grad end 

tidligere op til, at man tog udgangspunktet i udviklingslandenes egne udviklingsstrategier, hvilke 

resulterede i at udviklingsbistanden blev koncentreret om de såkaldte programsamarbejdslande med 

fokus på sektorprogrammer (www.um.dk). De globale udfordringer er imidlertid løbet fra 

Partnerskab 2000, da strategien blev til i en tid før terrorangrebet 11. september 2001 og de 

efterfølgende krige i Irak og Afghanistan, før Paris-erklæringen og dermed ideen om 

donorkoordinering, før klima virkelig kom på dagsorden og de nye udviklingsdonorer som Kina og 

Indien begyndte at blande sig i udviklingsarbejdet. Disse faktorer er kommet til at spille en stadig 

større rolle indenfor dansk udviklingsarbejde. Derfor påbegyndte regeringen i slutningen af 2009 

arbejdet med at formulere en ny strategi for Danmarks samlede udviklingssamarbejde.  

 

Inden regeringen påbegyndte udarbejdelsen af den nye strategi for Danmarks samlede 

udviklingssamarbejde var Afrika-kommission blevet nedsat. En kommission, der fik til opgave at 

undersøge, hvordan udviklingssamarbejdet med Afrika kunne gøres mere effektiv. Forhåndværende 

statsminister Anders Fogh Rasmussen nedsatte Afrika-kommissionen i 2008 med deltagelse af en 

række fremtrædende afrikanske beslutningstagere - heriblandt Tanzanias præsident og 

Mozambiques premierminister. Kommissionen kom i sin konkluderende rapport fra maj 2009 med 

anbefalinger til, hvordan bistandssamarbejdet med Afrika kan effektiviseres. Afrika-kommissionen 

anbefalede et ændret fokus i udviklingsdagsordenen i Afrika over mod privatsektordrevet vækst og 

øget beskæftigelse. Samtidig lancerede kommissionen fem internationale initiativer til fremme af 

http://www.um.dk/
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afrikanske virksomheders konkurrenceevne, støtte til unge iværksættere, finansiering til små og 

mellemstore virksomheder, bæredygtig energi i erhvervsudviklingen, samt efteruddannelse, træning 

og forskning bl.a. inden for landbrugssektoren (UM 7.9.2010).  

  

Afrika-kommissionens anbefalinger af et ændret fokus i udviklingsdagsordenen i Afrika over mod 

privatsektordrevet vækst og øget beskæftigelse kom til at få en langt større betydning for den 

samlede danske udviklingsbistand end blot en række særskilte anbefalinger, da regeringen valgte at 

benytte anbefalingen til at strukturere det ene af fem tematiske fokusområder i regeringens nye 

udviklingsstrategi, nemlig kapitlet om ‟Vækst og Beskæftigelse‟ (Danida maj 2010). Forud for den 

nye udviklingsstrategi var der i kølevandet på nedsættelsen af Afrika-kommissionen opstået en 

livlig offentlig debat i medierne, om hvorvidt privatsektorudvikling kan karakteriseres som værende 

fattigdomsbekæmpende. Regeringens omverden
1
 sparede ikke på kritikken af at de mente, at 

regeringen med Afrika-kommissionens fokusområder lagde op til et opgør med det traditionelle 

udviklingsarbejde og særligt arbejdet indenfor den sociale sektor. På trods af denne kritik så det i 

maj 2010 ud til at alle aktørerne indenfor det danske udviklingsbistandsfelt kunne enes om, at 

privatsektorudvikling skulle spille en afgørende rolle i dansk udviklingsbistand i fremtiden, og at 

regeringen ville få bred opbakning til den nye strategi i Folketinget, da den skulle til høring den 28. 

maj 2010 (Politiken 1.6.2010).  

 

Regeringen havde således satset på, at strategien ville blive vedtaget med et bredt flertal i 

Folketinget, da den var til høring, men det blev ikke tilfældet. Regeringen stemte sammen med 

Dansk Folkeparti den nye udviklingsstrategi ‟Frihed fra fattigdom – Frihed til forandring‟ igennem 

den 1. juni 2010 uden opbakning fra et eneste oppositionsparti (Folketinget – 101. Møde tirsdag den 

1. juni 2010). Høringen af den nye udviklingsstrategi endte i et økonomisk slagsmål om, hvor 

meget Danmark skal give i udviklingsbistand (Folketinget – 99. Møde fredag den 28. maj 2010). 

Regeringens har i forbindelse med udarbejdelsen af Genopretningspakken lavet en aftale med 

Dansk Folkeparti, hvori det fremgår, at udviklingsbistanden fastfryses på 2010-niveau, hvilket i 

realiteten betyder, at udviklingsbistanden vil falde med 2,3 mia. kr. over de næste tre år, så 

bistanden ender på 0,76 pct. af Danmarks BNI i 2013 (Finansministeriet maj 2010:20). Denne 

fastfrysning resulterede i, at oppositionen ikke ville stemme udviklingsstrategien igennem, på trods 

                                                           
 

1
 Med omverden menes der diverse udviklingseksperter og -aktører samt oppositionen.  
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af at de til høringen gav indtryk af, at de var enige i selve indholdet af strategien og dermed den 

øgede fokusering på privatsektorudvikling (Folketinget – 99. Møde fredag den 28. maj 2010).   

  

1.1. Problemfelt 

 

Dette speciale tager udgangspunkt i en undren over, hvordan det er lykkes for regeringen at ændre 

den danske udviklingsdagsorden i Afrika over mod privatsektordrevet vækst, beskæftigelse og 

forbedret konkurrenceevne, på trods af at initiativerne har mødt massiv modstand fra regeringens 

omverden. At regeringen med Afrika-kommissionen artikulerede vækst drevet gennem den private 

sektor i en udviklings- og fattigdomsorienteret kontekst var noget hel nyt indenfor det danske 

udviklingsbistandsfelt. Regeringens fokus på privatsektorudvikling blev i medierne fremstillet af 

regeringens omverden som værende en refleksion af den siddende regerings ideologi, og blev derfor 

karakteriseret som værende partipolitisk (Politiken 26.11.2008). Omverdenen iagttog de nye 

udviklingsinitiativer som afspejlende ideologi og partipolitik, og satte gang i en offentlig 

meningsproduktion, da man ikke iagttog privatsektorudvikling som værende 

fattigdomsbekæmpende. Ifølge Udenrigsministeriet er fattigdomsbekæmpelse det overordnede 

formål med al dansk udviklingsbistand (www.um.dk), og derfor er det også meget naturligt, at når 

der ændres ved prioriteterne indenfor dansk udviklingsbistand, bliver det begrebet 

fattigdomsbekæmpelse, som alle aktører forsøger at referere til i deres argumentation.  

 

I den offentlige debat, der fulgte i kølvandet på nedsættelsen af Afrika-kommissionen, opstår der 

derfor en kamp om at definere, hvad fattigdomsbekæmpelse indebærer og hvilke initiativer, der kan 

bruges til at bekæmpe fattigdom. Jeg iagttager den kamp som værende diskursivt funderet, da 

regeringen og dens omverden gennem sproget knytter bestemte meninger og holdninger til ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟. Som politiker, interessent, ekspert eller magthaver indenfor 

udviklingsbistandsfeltet er man naturligvis interesseret i at definere, hvad effektiv 

fattigdomsbekæmpelse indebærer. For vinder man kampen om at definere, hvad det indebærer, 

vinder man ligeledes indflydelse til at bestemme, hvordan der skal arbejdes med 

fattigdomsbekæmpelse i fremtiden. 

 

Jeg ønsker at analysere den offentlige meningsproduktion, der har fundet sted mellem regeringen og 

dens omverden efter nedsættelsen af Afrika-kommissionen. Jeg har derfor gjort den 

http://www.um.dk/
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meningsproduktion, der har fundet sted, til genstand for mine undersøgelser, og jeg har gjort den 

offentlige debat i form af artikler fra Infomedia samt Afrika-kommissionens egne dokumenter til 

min empiri. Jeg har valgt at benytte Ernesto Laclau og Chantel Mouffes diskursteori, da denne teori 

stiller et begrebsapparat til rådighed til netop at undersøge, hvordan meningsproduktion er en 

diskursiv proces, som skaber den verden vi indgår i og forstår som virkelig. Valget af Laclau og 

Mouffes diskursteoretiske begrebsapparat kommer derfor til sin ret, da Laclau og Mouffe er 

interesseret i at vise den politiske kamp det er at knytte mening til kendte fænomener.  

 

1.2. Problemformuleringen 

Ovenstående leder mig frem til følgende problemformulering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformuleringen besvares gennem følgende tre analyser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bliver fulgt op på de tre analyser gennem en kort diskussion: 

 

  

Problemformulering: 

Hvorledes og hvorfor bliver meningstilskrivelsen af ’effektiv fattigdomsbekæmpelse’ efter 

nedsættelsen af Afrika-kommissionen til et offentligt stridsemne mellem regeringen og dens 

omverden, sådan som det fremstilles i debatten, der udspiller sig i medierne, og hvordan har 

regeringen haft held til at meningstilskrive ’effektiv fattigdomsbekæmpelse’ gennem brugen af 

Afrika-kommissionen?   

 

1. Artikulationsanalyse af regeringens italesættelse af begrundelsen for Afrika-

kommissionen 
 

Hvilken mening tilskrives ’begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden’ af 

regeringen i Afrika-kommissionens første periode? 

 

2. Artikulationsanalyse af den offentlige debat 
 

Hvilken mening tilskrives ’effektiv fattigdoms-bekæmpelse’ i debatten, sådan som den 

udspiller sig i medierne i Afrika-kommissionens anden periode? 

3. Artikulationsanalyse af fremtidens udviklingsbistand 
 

Hvilken mening tilskrives ’effektiv fattigdomsbekæmpelse’ i debatten, sådan som den 

udspiller sig i medierne i Afrika-kommissionens tredje periode? 

4. Diskussion af Afrika-kommissionen som styringsværktøj 
 

Hvordan har regeringen hegemoniseret den økonomiske diskurs ved brugen af Afrika-

kommissionen som styringsværktøj? 
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2. Analysestrategi og metode  

  

I det følgende kapitel vil specialets analysestrategi samt metodiske overvejelser blive præciseret. 

Med analysestrategi menes der en strategi for, hvordan jeg vil konstruere andres iagttagelser som 

objekt for mine egne iagttagelser. Dette sker med henblik på at konstruere og beskrive, hvorfra de 

selv beskriver. Specialets teoretiske ramme vil være diskursteori inspireret af Ernesto Laclau og 

Chantal Mouffe. Diskursteori hører under den konstruktivistiske tradition. Diskursteori og 

konstruktivisme skal generelt ses som et udgangspunkt for refleksion over de epistemologiske 

følger, der vil være af de valg, jeg tager i specialet, og ikke som et sæt af metoderegler (Fuglsang & 

Bitsch Olsen 2003:341). Dette kapitel vil starte med en gennemgang af specialets 

videnskabsteoretiske ståsted, og dernæst vil specialets iagttagelsesledende begreber blive udfoldet 

ud fra Laclau og Mouffes diskursteori. Specialets kildekonstruktion, der har Afrika-kommissionen 

som omdrejningspunkt, vil også blive præsenteret. Der vil blive samlet op på ovenstående afsnit for 

derigennem at præcisere specialets blik og operationalisere de i specialet anvendte analysebærende 

begreber. 

  

2.1. Specialets videnskabelige ståsted 

 

Laclau og Mouffes diskursteori tager sit afsæt i poststrukturalismen. Deres diskursbegreber, der 

sammenfatter de poststrukturalistiske pointer om, at diskurs konstruerer den sociale verden i 

betydning, og at betydning aldrig kan fastlåses pga. sprogets ustabilitet, ses som en videreførelse af 

Saussures sprogsystem og de sproglige strukturer til forskel fra den klassiske strukturalistiske 

lukkede og uforanderlige struktur (Esmark et al. 2005:179). Der er en dominerende teoretisk 

opfattelse af, at poststrukturalismen er en del af den brede socialkonstruktivisme (Jørgensen & 

Phillips 2008:15 og Laclau & Mouffe 2002:14), og denne opfattelse deles også i dette speciale, hvor 

det videnskabsteoretiske ståsted tager sit afsæt i socialkonstruktivisme. Den socialkonstruktivistiske 

tilgang kan ses som et opgør med idéen om, at det er muligt at lave en objektiv og uforanderlig 

beskrivelse af virkeligheden uafhængig af den sociale kontekst. Socialkonstruktivismen ser 

virkeligheden som en konstruktion, der er afhængig af den givne kontekst samt forskerens 

historicitet (Esmark et al. 2005a:15-17). Det er især sproget og den måde, hvorpå der bliver talt om 

tingene på, der konstruerer virkeligheden. Sproget betragtes som én men ikke den eneste 

interaktionsmulighed indenfor socialkonstruktivismen (Esmark et al. 2005a:20). Jeg vil dog i dette 
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speciale kun beskæftige mig med sproget (ord, begreber), da min kildekonstruktion alene består af 

tekstmateriale. Der vil i specialets analysestrategi primært blive henvist til sproget for at begrunde 

mine valg; dermed ikke sagt, at jeg ikke anerkender andre interaktionsmuligheder under 

socialkonstruktivismen, kun at de ikke er relevante for min analysestrategi grundet valget af 

tekstmateriale alene som kilde.  

 

I stedet for teori i logisk-empirisk forstand starter socialkonstruktivistiske analyser med 

etableringen af et bestemt blik eller et perspektiv på et udsnit af den sociale virkelighed ved 

udfoldelsen af nogle analysebærende begreber. Som socialkonstruktivist vil jeg derfor i min 

analysestrategi gøre rede for, hvordan den sociale virkelighed konstrueres gennem min anvendelse 

af bestemte iagttagelsesledende begreber. En analysestrategi kan helt overordnet forstås som en 

konditionering af iagttagelse i forhold til et begreb (Esmark et al. 2005a:9-11). 

Socialkonstruktivisme handler altså om at underminere det naturgivne og selvfølgelige for 

herigennem at vise, at den sociale virkelighed netop er socialt konstrueret (Esmark et al. 2005a:24). 

Med det forstås, at alt kunne have været anderledes, det gælder også for dette speciale. Jeg skal ikke 

be- eller afkræfte en tese, da mit speciale bliver en konstruktion af virkeligheden ud fra bestemte 

begreber. Som følge heraf vil min konklusion derfor være en opsamling på den konstruktion, jeg 

har lavet gennem specialet med mine valgte analysebærende begreber. I dette speciale tager de 

analysebærende begreber som nævnt tidligere udgangspunkt i Laclau og Mouffes diskursteori, som 

vil blive gennemgået i næste afsnit.  

 

2.2. Introduktion til diskursteorien  

    

Som socialkonstruktivist træffer jeg, som tidligere forklaret, et valg om, hvordan jeg iagttager 

iagttagelser som iagttagelser, og hvordan jeg vil få disse iagttagelser til at træde frem som 

iagttagelser. I dette speciale vil jeg som sagt benytte mig af diskursteori til at iagttage, hvordan 

regeringen legitimerer ændringen af prioriteterne indenfor dansk udviklingsbistand gennem brugen 

af Afrika-kommissionen, og hvilke konsekvenser det har for den samlede debat indenfor 

udviklingsbistandsfeltet, sådan som den fremstår i de offentlige medier. Jeg vælger netop at 

anvende diskursteori, fordi jeg mener, at diskursteorien gør mig i stand til at iagttage de diskursive 

kampe, der forgår indenfor udviklingsbistandsfeltet som resultat af, at der bliver ændret ved 

forestillingen om den ‟rigtige måde‟ at give udviklingsbistand på. Gennem den debat, der har fundet 
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sted i medierne, kan jeg iagttage de hegemoniske kampe, der finder sted indenfor 

udviklingsbistandsfeltet, hvor regeringen og dens omverden kæmper om at meningstilskrive den 

tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟.   

 

Det helt centrale i en diskursteoretisk analyse er selvsagt diskurser. Laclau og Mouffes egen 

definition af diskurs er kompleks, og præsenterer en del begreber fra deres teoriapperat: “[W]e will 

call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity is 

modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the 

articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear 

articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call element any 

difference that is not discursively articulated” (Laclau & Mouffe 2001:105). Jeg forstår denne 

definition således, at en diskurs skal forstås som en struktureret helhed, der etableres som resultat af 

en artikulationsproces. Der er tale om artikulation, når der etableres en relation mellem elementer, 

hvorved elementernes identitet gensidigt ændres. Gennem artikulationsprocessen tildeles 

elementerne en ny identitet gennem de relationer, som etableres. Et element, som artikuleres ind i 

en diskurs og indtager en position i diskursen, kaldes et moment. En diskurs udgør således en 

tilnærmelsesvis fiksering af social mening (Nielsen 2002:8). Diskurs skal derfor i specialet forstås 

som mængden af udsagn i bestemte indbyrdes relationer, dvs. en fastlæggelse af betydning indenfor 

et bestemt område (Laclau & Mouffe 2002:14 og Jørgensen & Phillips 2008:36) Mængden af 

udsagn henviser til hvad, der tales om, hvor de bestemte indbyrdes relationer bestemmer, hvordan 

der bliver talt om udsagnet. En diskurs er således en konstruktion af verden, hvor elementer knyttes 

sammen, så de skaber en meningsfuld helhed. Da diskursens momenter har et overskud af mening, 

og derfor altid kan artikuleres ind i nye sammenhænge, kan diskursen aldrig lukke sig om sig selv 

og blive en fuldstændig struktur. Dette skaber et handlerum for aktørerne, da aktørerne spiller en 

aktiv rolle både i den løbende artikulering og formning af diskurser (Nielsen 2002:8). Da diskurs 

ikke opfattes som en lukket enhed, er den konstant til forhandling og omformes i kontakten med 

andre diskurser.  

 

Ifølge Laclau og Mouffe er det gennem artikulation, at konstruktionen af en hegemonisk diskurs 

opnås. Gennem diskursive kampe forsøger forskellige diskurser, som hver især repræsenterer en 

bestemt måde at tale om og forstå den sociale verden på, at opnå hegemoni (Jørgensen & Phillips 

2008:15). I denne kamp søger aktørerne at etablere én diskurs ved at kæde forskellige identiteter og 
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politiske kræfter sammen til et fælles projekt, og hegemoni opstår således ved at skabe en fælles 

forestilling, som kan rumme en række forskellige politiske projekter. Det gælder, ifølge Laclau, om 

at præsentere et politisk projekt som værende det konkrete udtryk for et projekt med universel 

betydning, sådan at diskursen bevæger sig fra at være en partikulær mening til at være en universel 

meningshorisont (Laclau og Mouffe 2002:161).  

  

Laclau mener, at alle praksisser er diskursive, og at intet praksissystem er fuldstændigt immunt over 

for effekten fra andre, hvilke betyder at ultimativ bestemmelse er en umulighed (Howarth 

2005:145). Da ultimativ bestemmelse bliver en umulighed kommer de hegemoniske processer i spil. 

Uanset hvor stor succes et bestemt politisk projekts diskurs kan have med at dominere et diskursivt 

felt, så kan det i princippet aldrig artikulere alle elementer, eftersom der altid vil være kræfter, som 

diskursen er defineret i modsætning til. En diskurs har således altid brug for et diskursivt felt for at 

kunne konstituere sig (Howarth et al. 2000:150-151). Diskurs er dermed navnet på den enkelte 

entydige betydningsfastlæggelse, hvorimod alt det, der ikke er plads til i den enkelte diskurs 

kategoriseres som det diskursive felt (Jørgensen & Phillips 2008:69). 

 

Laclau og Mouffes diskursteori er, som tidligere nævnt, inspireret af Saussures tegnbegreb samt den 

strukturalistiske teori om sproget som et system af forskelle. Saussures opfattede et tegn som 

enheden af forskellen mellem betegner (indtryksside) og betegnet (indholdsside), med andre ord et 

lydbillede og det begreb lydbilledet henviser til. Betegnerne får indflydelse på det, de betegner, 

hvilke vil sige, at betegnerne får en særlig status i betydningsdannelsen i forhold til det betegnede 

(Esmark et al. 2005:15-16). Saussures pointe er, at de enkelte tegns betydning kommer fra deres 

relation til andre tegn, og da et tegn får sin specifikke vægtning ved at være forskellig fra andre 

tegn, er det altså strukturen, der er det styrende i betydningsdannelsen for Saussure. Laclau og 

Mouffe deler Saussures tanke om, at tegnene ikke får deres betydning af virkeligheden, men 

derimod af hinanden i et strukturelt netværk, men de deler ikke Saussures strukturalistiske 

opfattelse af sproget som en total og uforanderlig struktur (Jørgensen & Phillips 2008:19). Laclau 

og Mouffe mener derimod, at der opstår en diskursiv kamp om hvilke betegnere, der skal bindes til 

hvilke betegnede. Denne kamp om at fiksere betegnernes glidning er en kamp om at definere, hvad 

Laclau og Mouffe kalder nodalpunkter. Nodalpunkterne kan stoppe, de mange betegneres 

glidninger hen over det betegnede, hvilke vil blive uddybet senere.  
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Tegnene får som sagt deres betydning ved at være forskellige fra hinanden, men i vores løbende 

sprogbrug sætter vi tegnene i forskellige forhold til hinanden, og de kan dermed opnå ny betydning. 

Sprogbrug bliver således et socialt fænomen, og det er gennem konflikter, konventioner og 

forhandlinger i et socialt rum, at betydningsstrukturen fastlægges (Jørgensen & Phillips 2008:35). 

Betydningsdannelse som social proces prøver at opnå denne fastlåsning af tegnene ved at gøre deres 

forhold til andre tegn endeligt, men da tegnenes betydning er kontingent, er denne 

betydningsdannelse aldrig total. Det er disse varige og aldrig succesfulde forsøg på fiksering af 

tegnene, der giver en indgang til den diskursteoretiske analyse. Det bliver derfor dette speciales 

formål at kortlægge de processer, hvori der bliver kæmpet om, hvordan tegnenes betydning skal 

fastlægges (Jørgensen & Phillips 2008:36).  

 

2.3. Laclau og Mouffes diskursteoretiske begreber 

 

Efter at have gennemgået de overordnede processer i Laclau og Mouffes diskursteori, vil dette 

afsnit uddybe samt operationalisere de begreber, der er bærende for specialets analyser. Således er 

det ikke hele Laclau og Mouffes teoriapparat, der gennemgås, men blot de dele der har relevans for 

besvarelsen af specialets problemformulering. Da Laclau og Mouffes teoriapparat er kendetegnet 

ved at befinde sig på et relativt højt abstraktionsniveau, og da de aldrig selv har brugt deres 

diskursteori til at analysere en længere empirisk case, benytter brugere af deres diskursteori ofte en 

let fortolkning af begreberne for at gøre dem operationaliserbare i en konkret analyse(Esmark et al. 

2005:177 og Jørgensen & Phillips 2008:62). Dette vil også være tilfældet i dette speciale, hvor det 

høje abstraktionsniveau efterlader mig med en vis grad af frihed med hensyn til at omsætte 

begreberne til konkrete analyseværktøjer. Det betyder således, at nedenstående operationalisering er 

min anvendelse af Laclau og Mouffes teoriapparat, og at der givetvis findes mange andre tænkelige 

måder at omsætte teorien til analyseværktøjer på. 

  

2.3.1. Dislokation og sedimentering 

For at en hegemonisk kamp kan foregå, må det antages, at en eller anden form for dislokation finder 

sted. Laclau og Mouffe er som sagt bl.a. interesseret i at undersøge, hvordan hegemoniske kampe 

gennem artikulationer forsøger at fiksere mening. Den sociale mening opstår, som tidligere 

forklaret, i strukturelle relationer, men da disse relationer aldrig er helt fastlagte, er de altid 

forbundet med en vis grad af dislokation, da der altid kan opstå en situation, der ikke kan forklares 
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ud fra de eksisterende strukturelle relationer, og som dermed sætter fikseringen af mening til 

potentiel forhandling. Dislokation er derfor, ifølge Laclau, sporet af kontingens inden for strukturen 

(Laclau og Mouffe 2002:156). 

 

En dislokation opløser den diskursive orden ved at skille den betegnende fra det betegnede, hvilke 

betyder, at det ikke længere er givet, hvordan man italesætter det betegnede, og man taler derfor om 

en tom betegner. Dislokationen medfører, at strukturerne flyder, og der opstår dermed en kamp om 

at etablere en ny diskursiv orden. På grund af den flydende struktur vil der løbende være 

dislokeringer, der påtvinger reatikuleringsforsøg. Disse vil finde sted fra forskellige diskursive 

udgangspunkter, der indbyrdes kæmper om at knytte den tomme betegner til hvert deres projekt. 

Svaret på oplevelsen af dislokation er altså politiske processer, der søger at kæde det tidligere 

kendte sammen på nye måder. En dislokation kan således forstås som det hegemoniske projekts 

begyndelse, og analysestrategisk tager jeg som udgangspunkt, at det er muligt at udpege situationer, 

der er mere eller mindre dislokerede, dette på trods af, at der i diskursteorien ikke gives skarpe 

kriterier for grænsen mellem mere eller mindre (Esmark et al. 2005:180).   

 

Det modsatte af dislokation er sedimentering, hvilke vil sige perioder, hvor en given strukturel 

orden stabiliseres. Strukturer er ganske vist altid dislokerede i et vist omfang, eftersom der altid vil 

være en vis grad af dislokation som følge af den strukturelle åbenhed og ufuldstændighed. Men 

analysestrategisk gør det at skelne mellem perioder med stabilisering af en strukturel orden og de 

perioder, hvor den givne orden udsættes for dislokation, det mere spændende for analysen. At de 

social forhold kan sedimenteres igen oven på dislokationer kræver processer af artikulation (Esmark 

et al. 2005:180). Lykkes det for artikulationerne at forme en ny orden og stabilisere strukturerne for 

et øjeblik, er der tale om sedimentering. Ifølge Laclau, er objektivitet resultatet af sedimenterede 

diskursive praksisser (Laclau & Mouffe 2002:137). Med objektivitet opstår også den 

hegemoniserede situation, og sedimentering og hegemoni hænger derfor sammen. Sedimentering 

iagttager jeg som en mildere grad af hegemoni.    

 

2.3.2. Artikulation og hegemoni 

Som tidligere nævnt er artikulationer det, der etablerer en relation mellem elementerne, så deres 

identitet bliver modificeret (Laclau og Mouffe 2001:105). Denne modificering er netop mulig, fordi 

elementerne ikke har nogen fast betydning. Med andre ord kædes elementer, der ikke har et 
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nødvendigt forhold til hinanden, sammen på nye måder, hvorved deres betydning forandres. Målet 

med artikulationer er således at fiksere mening ved at binde elementer sammen, så de får status af 

momenter, og dermed stabiliserer strukturerne. Artikulationer er derfor den proces, der skaber 

diskurser. Det er således elementer, der før en given dislokation optrådte i en sammenhæng, der nu 

gennem artikulationsprocessen kædes sammen på nye måder. Det er, som tidligere forklaret, 

gennem artikulation, at konstruktionen af en hegemonisk diskurs opnås. 

 

Formålet med at opbygge en dominerende diskurs, dvs. at skabe hegemoni, er at skubbe andre 

virkelighedsfortolkninger til side og gøre dem politiske virkningsløse. Ved hegemoni forstås altså 

en tilstand, hvor et bestemt indhold er helt fastlåst til et bestemt udtryk, og repræsenterer dermed 

universaliteten, så det er umuligt at tænke det anderledes. Udgangspunktet er, at hegemoni kun er 

muligt for så vidt, at der er noget at hegemonisere, og det er der kun, når diskurserne ikke er 

endeligt fikserede, når de diskursive elementer rummer et overskud af mening, og når betegneren 

ikke endeligt er bundet til det betegnede (Andersen 1999:97).   

 

2.3.3. Subjektet og subjektpositioner 

Med udgangspunkt i Laclau og Mouffes diskursteori tillægges subjektet ikke nogen på forhånd 

given selvstændig væren. Ifølge Laclau og Mouffe bliver kategorien subjekt brugt: ”i betydningen 

’subjektpositioner’ inden for en diskursiv struktur. Subjektet kan derfor ikke være de sociale 

relationers oprindelse – ikke engang i den begrænset betydning, at de er udstyret med kræfter, der 

muliggør erfaring – eftersom al ’erfaring’ afhænger af præcise diskursive mulighedsbetingelser” 

(Laclau og Mouffe 2002:66). Subjektet opnår dermed identitet ved at blive repræsenteret diskursivt, 

hvilket sker gennem subjektets identifikation med en subjektposition. I diskursen tilskrives aktører 

en række subjektpositioner. Subjektpositionerne tilskrives karakteristika gennem den kæde af 

momenter og nodalpunkter med hvilke, de ækvivaleres (Jørgensen og Phillips 2008:55). 

Subjektpositioner emergerer i diskursen ud fra den måde en bestemt aktør falder på en given side af 

en iagttaget forskel. Det betyder i praktisk, at subjektpositionerne kan genkendes gennem deres 

differentielle forhold til andre subjektpositioner. Begrebet subjektpositioner inddrages i dette 

speciale for at analysere, hvordan bestemte subjektpositioner bliver beskrevet bestemte aktører.    
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2.3.4. Nodalpunkter og tomme betegnere 

For Laclau og Mouffe er det artikulationen af diskurserne eller rettere sagt hegemoniske projekter, 

der etablerer en delvist fikseret meningsfuldhed. I stedet for åbne strukturer taler de, som nævnt 

tidligere, om dislokerede strukturer. Dislokerede strukturer er, som Laclau og Mouffe betegner det, 

både muligheden og umuligheden af et centrum (Laclau & Mouffe 2002:136-137). Konstruktionen 

af hegemoniske projekter kan således forstås som en kamp om konstruktionen af et center, der dog i 

sidste ende aldrig vil være varigt. Svaret på strukturens dislokation er ”de antagonistiske kræfters 

gendannelse af strukturen rundt om bestemte nodalpunkter for artikulation” (Esmark et al. 

2005:29). Med udgangspunkt i et begreb om dislokerede strukturer bliver den diskursteoretiske 

analyses grundlæggende træk at følge hegemoniske projekters midlertidige stabilisering rundt om 

nodalpunkter, der for en stund delvist kan stabilisere dislokationen, men som altid er dømt til at 

bryde sammen under nye dislokationer (Esmark et al. 2005:29).  

 

Den delvise fiksering indebærer, at overgangen fra elementer til momenter aldrig er fuldstændig 

gennemført. Der eksisterer, som forklaret tidligere, et diskursivt ydre, der påvirker strukturen, og 

hindrer den i at blive fuldstændig fastlagt. Laclau og Mouffe kalder dette for det diskursive felt, og 

definerer det som det overskud af mening, der kan undergrave eller udfordre en konkret diskurs 

(Laclau & Mouffe 2002:61). Enhver diskurs er et forsøg på at standse tegnenes glidning i forhold til 

hinanden, og dermed et forsøg på at skabe entydighed i den meningstilskrivelse, som artikulationen 

skaber. Diskursens nodalpunkter er hos Laclau og Mouffe tegn, der indtager en privilegeret stilling i 

diskursen: ”Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest 

the flow of differences, to construct a centre. We will call the privileged discursive points of this 

partial fixation, nodal points”. (Laclau & Mouffe 2001:112). Nodalpunkter fikserer delvist 

betydningskædens (ækvivalenskæden) mening, og etablerer på den måde en position, der gør 

forudsigelse mulig, altså skaber mening (Laclau & Mouffe, 2002:62). Nodalpunktet er således et 

element, der har konstitueret sig som en privilegeret betegner i feltet af diskursivitet, og derigennem 

opnået positionen som det punkt de andre elementer internt kæmper om at fiksere mening til. Det er 

således når et element fikseres i forhold til nodalpunktet og bliver et moment, at der opstår mening. 

På grund af det sociales åbenhed, på grund af den ”konstante overstrømning af enhver diskurs af 

feltet for det diskursives uendelighed” vil fikseringen netop kun være delvis (Laclau & Mouffe 

2002:64). Nodalpunktet bliver således det center, der organiserer de mange artikulerede momenter 
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omkring sig, og dermed danner kernen i det hegemoniske projekt. Dette hegemoniske projekt 

kæmper mod andre hegemoniske projekter om at betydningudfylde den tomme betegner.  

 

“The articulation of a political discourse can only take place around an empty signifier that 

function as a nodal point. In other words, emptiness is now revealed as an essential quality of the 

nodal point, as an important condition of possibilities for its hegemonic success” (Howarth et al. 

2000:9). Nodalpunkter er ganske tomme i sig selv, det er først når punktet sættet ind i en bestemt 

diskurs, at det opnår betydning. Derfor er nodalpunktet, som nævnt, også et element. Elementer, der 

i særlig grad er åben for forskellige betydningstilskrivning, kaldes tomme betegner. Nodalpunkter er 

tomme betegnere, men hvor begrebet nodalpunkt henviser til et fikseringsspunkt i den enkelte 

diskurs, henviser begrebet tom betegner til den hegemoniske kamp, der foregår om vigtige tegn 

mellem forskellige diskurser (Jørgensen & Phillips 2008:39). Når den tomme betegner 

karakteriseres som tom, henviser det netop til en symbolværdi på nul, den betegner eller 

symboliserer ikke noget i sig selv, hvilket vil sige, at denne tomme betegner kan betegne eller 

symbolisere hvad som helst (Esmark et al. 2005:28). Det er netop, fordi det er et udtryk, der kan 

tilpasses så mange forskellige fortolkninger, at det altid må forstås som tomt, eller i det mindste 

delvist tomt på den måde, at det uanset dets betydning altid vil være udfordret, og at der til ethvert 

tidspunkt vil være en dominerende diskurs, som kontrollerer og afgrænser dets mening. Det er 

blevet tømt for mening, og dermed er der åbnet op for en ny betydningstilskrivelse. (Esmark et al. 

2005:188).  

 

2.3.5. Ækvivalenslogikken 

Det tomme udtryk hænger sammen med ækvivalenslogikken, da et udtryk kan karakteriseres som 

tomt, når det ikke indeholder et særskilt indhold, men i stedet symboliserer en lang kæde af 

ækvivalent indhold (Laclau & Mouffe 2002:121). Ifølge Torfing skal Laclau og Mouffes definition 

af ækvivalenslogikken forståes således: ”The logic of equivalence constructs a chain of 

equivalential identities among different elements that are seen as expressing a certain sameness” 

(Torfing 1999:301). Momenterne forskelle ophæver hinanden i den udstrækning, de bruges til at 

udtrykke noget identisk, som ligger til grund for dem alle. I ækvivalenskæden kan identitet kun 

gives gennem momenternes fælles reference til noget ydre. Men samtidig må to termer, for at være 

ækvivalente, være forskellige, for var de ikke forskellige ville der, ifølge Laclau og Mouffe, blot 

være tale om en simpel identitet (Laclau & Mouffe 2002:81-82). Ækvivalenskæden kommer således 
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til at bestå af momenter med forskelligheder, men disse forskelle er ikke relevante i 

sammenhængen, da det er lighederne imellem momenterne, der bliver fokuseret på. Momenternes 

ligheder får betydning for, at de tilsammen kan udgøre enheden af et samlet projekt, der kæmper 

mod et andet projekt. Ligheden mellem de forskellige momenter, der tilsammen udgør 

ækvivalenskæden, baserer sig altså på deres fælles forskellighed i forhold til noget andet.  

 

2.3.6. Antagonismer og agonismer 

Relationen mellem forskellige ækvivalenskæder, hvoraf den ene iagttager den andens 

tilstedeværelse som en trussel mod sin egen identitet, betegnes som en antagonisme. En 

antagonistisk relation er, ifølge Laclau og Mouffe, en relation mellem to poler, hvor 

tilstedeværelsen af den ene forhindrer den anden i at blive, hvad den er, dvs. den ene pol forhindrer 

den anden i at opnå fuld objektivitet (Laclau og Mouffe 2002:78-80). Begrebet antagonisme 

betegner en bestemt type konfliktforhold mellem to aktørgrupper, som forekommer, når der 

etableres en politisk polarisering mellem de to grupper, som involverer en gruppes forsøg på at 

blokerer den anden gruppes identitet. Når en social gruppe udsættes for antagonistisk bestræbelse af 

en anden gruppe, forhindres den i at realisere den identitet, som den gerne ville realisere (Howarth 

et al. 2000:10). En antagonisme antaster retten til forskellighed, og indeholder derfor en bevist form 

for magtudøvelse. En magtudøvelse, der i sidste ende går ud på at eliminere de grupper, som 

postuleres at repræsentere en politisk uacceptabel identitet (Andersen & Kaspersen 2005:192). 

Således kan det antages, at begrebet antagonisme dækker over en diskursiv modsigelsesrelation 

mellem to hegemoniske projekter, hvor det ene projekts fuldbyrdelse medfører det andet projekts 

undergang. Det er vigtigt at pointere, at to projekter ikke står i et antagonistisk forhold bare fordi de 

har forskellige formål eller identiteter. Antagonisme indtræffer først i det tilfælde, at to projekters 

fuldbyrdelse eller to gruppers identiteter gensidigt udelukker hinanden. Det vil sige, at selvom 

antagonismen beror på objektive forskelle, skabes de ikke af disse. Det er først, når en gruppe tolker 

den anden gruppe som en faretruende modsætning af deres konstruerede identitet, at antagonismen 

opstår (Andersen og Kaspersen 2005:192-193).  

 

Eftersom det må antages, at der ikke findes mange antagonistiske forhold aktørerne imellem 

indenfor det danske udviklingsbistandsfelt, har jeg valgt også at inddrage begrebet agonisme, som 

Mouffe introducerede, da et demokratisk samfunds interne forhold, ifølge Mouffe, ikke kun kan 

forklares ud fra antagonistiske forhold. Ifølge Mouffe kræver den nye verdensopfattelse, hvor 
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antagonismen ikke er lige så udbredt i den politiske verden, at opponenter i det politiske fællesskabs 

kontekst ikke skal opfattes som fjender, der skal tilintetgøres, men som modstandere, hvis eksistens 

er legitim, og som derfor må tolereres. ”Vi vil kæmpe imod modstanderens ideer, men vi vil ikke 

sætte spørgsmål ved hans ret til at forsvare dem” (Laclau & Mouffe 2001:188). En agonisme kan 

derfor betegnes som et vagere modsætningsforhold, der ikke er direkte truende for iagttageren, men 

som alligevel er et modsætningsforhold, der kan eller bør reageres på. Mouffe introducerede 

begrebet om agonisme for at indfange den type af relationer, der består mellem positioner, der deler 

samfundets spilleregler, men som er uenige om de konkrete politiske målsætninger, der kan 

realiseres indenfor disse regler. Mouffe accepterer stadig antagonisme-termen, men bruger den kun 

indenfor de positioner, som er uenige med principperne for en given politisk orden (Laclau & 

Mouffe 2002:31). Antagonismer bruges derfor i dette speciale om de positioner, som må 

ekskluderes for at en demokratisk orden lader sig indstifte, hvorimod agonismer brugers om de 

positioner, der er uenighed om, men som stadig tolereres, da de befinder sig indenfor de samme 

demokratiske principper.  

 

2.4. Konstruktion af Afrika-kommissionen som empirisk case  

 

Specialets empiriske case tager som nævnt tidligere udgangspunkt i Afrika-kommission. Jeg har 

valgt at bruge Afrika-kommissionen, da den har været revolutionerende indenfor 

udviklingsbistandsfeltet i sin italesættelse af, hvorledes donordrevet vækst bør erstattes af vækst 

drevet gennem den private sektor. Det er første gang i dansk udviklingsbistandshistorie, at 

privatsektordrevet vækst bliver artikuleret på denne måde. Det grundlage min interesse for, hvordan 

regeringen har haft held med at artikulere dette og overføre disse betragtninger til den samlede 

danske udviklingspolitik, samt hvordan regeringens omverden har reageret på disse artikulationer. 

Nedsættelsen af Afrika-kommissionen kan iagttages som startskuddet til den ændring af 

udviklingsprioriteterne, der har fundet sted indenfor dansk udviklingsbistand indenfor det sidste år.  

 

2.4.1. Præsentation af Afrika-kommissionen 

I Regeringsgrundlaget fra november 2007 bliver Afrika-kommissionen præsenteret for første gang 

for offentligheden. I Regeringsgrundlaget kommer det frem, at regeringen satser på, at mindst 2/3 af 

den bilaterale udviklingsbistand skal gå til Afrika. På baggrund af denne omallokering af de 

bilaterale midler bliver der argumenteret for, at der skal nedsættes en Afrika-kommission. Afrika-
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kommissionens rolle bliver i regeringsgrundlaget præsenteret som at skulle være med til at sikre den 

størst mulige effekt af bistanden. Det er regerings ønske, at kommissionen skal analysere 

resultaterne af den hidtidige danske udviklingsbistand til Afrika samt udarbejde forslag til en 

fremtidig strategi, der mest effektivt kan bidrage til at bekæmpe fattigdom og sikre udvikling i 

Afrika (Regeringsgrundlaget 2007).  

 

Efter regeringsgrundlaget blev Afrika-kommissionens kommissorium udarbejdet, hvor 

kommissionens konkrete målsætning blev præciseret. På Afrika-kommissionens første møde i april 

2008 blev det fremlagt således, at kommissionens mål var at præsentere en ny kreativ strategi for at 

genoplive og styrke den internationale udviklingssamarbejde med Afrika. Det var kommissionens 

ambition, at strategien ville forny den politiske vilje til at forbedre effektiviteten i internationalt 

udviklingssamarbejde med Afrika til fordel for dets befolkning (AK 16.4.2008 Chairman‟s 

conclusions). Det nye i italesættelsen af Afrika-kommissionen, siden regeringsgrundlaget fra 2007, 

var, at afrikanske unge og beskæftigelse blev sat som det overordnede fokus for hele 

kommissionens arbejde. Kommissionen arbejdede ud fra den overbevisning, at den store 

befolkningstilvækst og den store andel af unge (næsten to tredjedele af den afrikanske befolkning er 

i dag under 25 år) i Afrika repræsenterer en særlig mulighed og udfordring, når det gælder 

bestræbelserne for at sikre en gunstig og meningsfyldt tilværelse for alle (AK 5.9.2008 Background 

Paper). Ligeledes har praktisk uddannelse, kvinders rolle samt klimaforandring og økonomisk 

vækst været områder, hvor kommissionen har lagt sin fokus i nytænkningen af udviklingsbistanden. 

 

Det første møde i kommissionen blev afholdt i København den 16. april 2008. På mødet 

konstituerede kommissionen sig selv og vedtog det arbejdsprogram, der skulle danne rammen for 

kommissionens arbejde det næste år. Mellem det første møde i København og det andet møde i 

november 2008 i Addis Ababa, Etiopien, blev der afholdt fem tematiske konferencer i forskellige 

afrikanske lande omhandlende uddannelse, kvinder og beskæftigelse, unge og beskæftigelse, 

klimaforandringer samt økonomisk vækst. Til hver af disse tematiske konferencer deltog mellem 

90-140 relevante afrikanske og internationale repræsentanter fra regionale og internationale 

NGO‟er, repræsentanter fra det offentlige, forskellige regeringer, civilsamfundet, den private sektor 

samt akademiske og internationale ressourcepersoner etc. Målet med konferencerne var at indsamle 

de anbefalinger, som deltagerne gennem gruppearbejde og paneldiskussioner var kommet frem til. 

Kommissionens endelige betænkning bygger bl.a. på disse anbefalinger. På det andet 
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kommissionsmøde i Addis Ababa blev seks konkrete initiativer besluttet (AK 20.11.2008 

Chairman‟s summary). Det blev besluttet at arbejde videre med de seks vedtagne initiativer og 

arbejde på forslag til, hvordan de kunne implementeres. Dette skete bl.a. gennem tre workshops, der 

blev afholdt inden det tredje og sidste møde i kommissionen den 7. maj 2009 i København, hvor 

kommissionen fremlagde deres endelig betænkning med nu fem konkrete initiativer
2
. De fem 

initiativer, som Afrikas-kommissionen var blevet enige om, var følgende: Bedre adgang til 

finansiering for små og mellemstore virksomheder; mere og bedre faglig uddannelse forankret i 

efterspørgsel fra den private sektor og arbejdsmarkedet samt bedre samspil mellem forskning, 

højere uddannelser og den private sektor inden for bæredygtig landbrug; bredspektret støtte til unge 

iværksættere; øget adgang til bæredygtig energi; samt udarbejdelsen af et indeks for 

konkurrenceevne for afrikanske lande (Danida august 2009).  

 

Afrika-kommissionen bestod af 18 medlemmer heriblandt Tanzanias præsident og Mozambiques 

premierminister samt otte andre indflydelsesrige personer fra Afrika. Disse var blandt andre 

formanden for Den Afrikanske Union, den administrerende direktør for Verdensbanken, 

grundlæggeren af Celtel, et af Afrikas største mobiltelefonselskaber, formanden for den 

vestafrikanske økonomiske samarbejdsorganisation ECOWAS samt en højtstående repræsentant for 

FN. Kommissionen havde seks danske medlemmer, heriblandt den danske statsminister, der var 

formand for kommissionen, samt den danske udviklingsminister (AK 2009).  

 

2.4.2. Kildekonstruktion 

Mit overordnede mål med dette speciale er, som tidligere forklaret, at undersøge den diskursive 

kamp, der forgår i kølvandet på nedsættelsen af Afrika-kommissionen i den offentlige debat. Det er 

kampen om at artikulere de nye prioriteter indenfor dansk udviklingsbistand i Afrika. Jeg ønsker 

både at analysere, hvorledes regeringen har italesat relevansen af kommissionen og dens initiativer, 

men også hvordan regeringens omverden har knyttet an til dette. Til dette har jeg brug for empiri, 

hvor i den diskursive kamp kommer til syne. Her fremstår det mediemateriale, jeg kan få ved 

brugen af Infomedia som en oplagt kilde, da Infomedia netop giver mig adgang til en bred, offentlig 

debat, der skal forstås som udsagn og holdninger italesat af både regeringen og dens omverden, 

tilgængelig i form af artikler. Ved brugen af Infomedia kan jeg få adgang til udtalelser fra mange 

                                                           
 

2
Det sjette initiativ, der ikke blev inddraget som et selvstændig initiativ i den endelig betænkning omhandlede bedre 

udnyttelse af hele værdikæden i den private sektor.  
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forskellige aktører, som jeg ellers ikke ville have haft adgang til. Da jeg har valgt at bruge Afrika-

kommissionen som omdrejningspunkt i dette speciale, har jeg valgt kun at benytte artikler, der 

næver kommissionen i den ene eller anden sammenhæng. Jeg har således i Infomedia søgt på 

”Afrikakommission -(s/en/ens)” og ”Afrika-kommission -(s/en/ens)” under kildegruppen ‟Dagblade‟, 

hvilke dækker artikler fra landsdækkende og regionale dagblade. Herudover har jeg søgt på artikler 

fra Udenrigsministeriets/Danidas fagblad ‟Udvikling‟ under ‟Fagblade og Magasiner‟ ligeledes i 

Infomedia. Jeg har valgt at inddrage artikler fra Udvikling i min kildekonstruktion, da Udvikling har 

fulgt Afrika-kommissionens arbejde nøje ud fra både regeringen og dens omverdens syn på 

kommissionens arbejde, hvilke har givet et nuanceret billede af debatten. Jeg har også valgt at 

inddrage Udenrigsministeriets egen webkilde www.um.dk, da jeg ved søgning gennem denne kilde 

får adgang til, hvordan Udviklingsministeren samt Statsministeren igennem forskellige taler har 

italesat Afrika-kommissionen.  

  

Min søgning i Infomedia under dagblade, på fagbladet Udvikling samt webkilden www.um.dk gav 

mig 303 resultater i alt, da ens artikler var frasorteret. Den første artikel omhandlende Afrika-

kommissioner er fra den 23. november 2007. Nedenstående figur viser dækningen af Afrika-

kommissionens arbejde ud fra min kildekonstruktion. Ud fra nedenstående figur er det tydelig at se, 

at de tre store møder i kommissionen er dem, der har opnået størst mediebevågenhed, med 

kulminationen i dækningen af det sidste konkluderende møde i København i maj 2009.  
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Fordelingen af artikler omhandlende Afrika-kommissionen

Første møde i 
København, 
april 2008

Andet møde i 
Addis Ababa, 

november 2008

Tredje møde i 
København, maj 2009

November 2008 - Første periode slutte og 
anden periode begynder med den 
dislokerede situation, der opstår som følge 
af regeringens artikulation.

November 2007 - Første periode starter
med præsentationen af Afrika-

Augst 2009 - Anden periode slutter og 
tredje  periode begynder med regeringens 
italesættelse af den nye  overordnede 
udviklingsstrategi .

http://www.um.dk/
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Jeg har valgt at inddrage hele debatten omhandlende Afrika-kommissionen, det vil sige, fra ideen 

om kommissionen blev præsenteret første gang i november 2007 og frem til september 2010. Jeg 

har valgt at gøre dette for at følge den udvikling, der er sket i artikulationen af både begrundelsen 

for kommissionens nedsættelse, reaktionen på dette samt efterspillet. For at følge denne udvikling 

har jeg fundet det mest oplagt at bruge artikler, da jeg herved får adgang til en artikulation, der sker 

i sin samtid. Udover at benytte artikler fra Infomedia til at analysere den diskursive kamp, der 

foregår i den brede offentlige debat i kølvandet på nedsættelsen af Afrika-kommissionen, har jeg 

valgt også at inddrage Afrika-kommissionens egne dokumenter. Afrika-kommissionens egne 

dokumenter rummer alt fra kommissionens arbejdsdokumenter, taler fra diverse møder samt den 

endelige konkluderende rapport med de konkrete anbefalinger. På baggrund af ovenstående vil jeg 

mene, at specialets kildekonstruktion indeholder et repræsentativt udsnit af de danske mediers 

dækning af Afrika-kommissionens arbejde og anbefalinger samt den debat, der fulgte i kølvandet.  

 

I relation til anvendelsen af Infomedia, og dermed anvendelsen af nyhedsartikler, er det desuden 

vigtigt at pointere, at medier selvfølgelig også konstruerer deres nyhedshistorier. Den offentlige 

debat, som specialets empiri fra Infomedia repræsenterer, er således min konstruktion foretaget på 

baggrund af mediernes konstruktion. Udtalelserne i den anvendte empiri er eksempler på, hvilken 

betydning udviklingsbistanden bliver tilskrevet, men er ikke et udtryk for nogen sand eller objektivt 

viden. Det er imidlertid heller ikke dette speciales formål at lede efter sandheden omkring 

udviklingsbistanden, men derimod at vise, hvorledes forskellige aktører indenfor 

udviklingsbistandsfeltet meningstilskriver debatten omhandlende de nye udviklingsprioriteter, der 

er kommet i tale ved nedsættelsen af Afrika-kommissionen. Det er derfor ikke relevant for 

specialets konklusion, hvorvidt udtalelserne i artiklerne fra Infomedia eller Afrika-kommissionens 

egne dokumenter, omhandlende de nye prioriteter indenfor dansk udviklingsbistand, er sande og 

objektive, så længe de artikulerer den meningsproduktion, der er sket i kølvandet på nedsættelsen af 

Afrika-kommissionen. 

 

Ved gennemlæsning af mit samlede kildemateriale har jeg fået en generel forståelse for den 

meningsproduktion, der finder sted i det offentlige rum, samt fået en forståelse for den udvikling, 

der sker i artikulationen. Ved gennemlæsning har jeg iagttaget, at specialets kildemateriale dækker 
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over tre naturlige afgrænsede perioder. Første periode dækker tidsperioden fra Afrika-

kommissionen blev præsenteret første gang i november 2007 og frem til det andet store møde i 

kommissionen i november 2008. I denne første periode italesætter regeringen begrundelsen for 

Afrika-kommissionen, og dermed ‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟, hvilke 

i sidste ende resulterer i en dislokeret situation indenfor udviklingsbistandsfeltet. Med dislokationen 

åbnes der op for den anden periode, der tidsmæssigt går fra det andet store møde i kommissionen og 

frem til kommissionens endelige konkluderende møde i maj 2009 og den efterfølgende polemik. 

Med dislokationen starter den diskursive kamp, hvor regeringen og dens omverden kæmper om at 

artikulere de gældende diskurser indenfor udviklingsbistandsfeltet. Tredje periode starter i august 

2009, hvor regeringen præsenterer det kommende års udviklingsprioriteter samt finanslovsforslaget 

for 2010, og slutter i september 2010. I denne tredje periode kan det iagttages, at Afrika-

kommissionen og dens initiativer sættes ind i et større perspektiv gennem regeringen og dens 

omverdens artikulation, da det i denne periode bliver offentliggjort, at kommissionens anbefalinger 

vil spille en betydelig rolle i regeringens nye overordnede udviklingsstrategi. 

  

Mine analyser bliver således rene tekstanalyser. Tekst skal her forstås som analyser af skreven tekst 

(taler, artikler, rapporter), der producerer bestemte betydninger af den ene eller anden art. Det er 

gennem dette valg af Infomediaartikler samt Afrika-kommissionens egne dokumenter som empiri, 

at specialets problemformulering bliver besvaret. Da det bestemt ikke er alle 303 artikler, der 

fremstår lige relevante, har jeg valgt ikke at inddrage dem alle i specialet. De citater, der vil indgå i 

analyserne, er blevet udvalgt med det formål at udtrykke diskursens samlede sprogbrug, hvorfor 

disse skal ses som repræsentative for eksempler på diskursen. Inden for socialkonstruktivismen 

findes der ikke regler eller entydige grænser for udvælgelsen og afgrænsningen af den anvendte 

empiri, hvorfor den netop altid vil være en konstruktion baseret på valg. For at videnskabeliggøre 

mine undersøgelser har jeg i ovenstående redegjort for disse valg, for at læseren kan se, på hvilken 

baggrund resultaterne er fremkommet. Jeg har i kraft af mit søgekriterium, og gennem mine 

Laclaubriller skabt et bestemt blik med det resultat, at der er visse ting, der træder frem og andre 

ting der ikke gør. Infomediaartiklerne og iagttagelserne, der kommer til udtryk gennem disse, må 

derfor betragtes som en konstrueret debat, qua via mit valg af Infomedia, min inddragelse af Afrika-

kommissionens egne dokumenter, mit teorivalg, mit søgeord samt min analysestrategi generelt.  
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2.5. Konditionering og operationalisering  

 

Som tidligere nævnt har Laclau og Mouffe ikke selv operationaliseret deres diskursteori, og derfor 

er der ikke en entydig måde at konditionere begreberne ‟diskurs‟, ‟nodalpunkt‟ samt 

‟ækvivalenskæde‟. Jeg vil derfor i dette afsnit konditionere og operationalisere begreberne samt 

vise, hvordan jeg gør brug af disse i specialets konkrete analyser. 

 

I specialet ønsker jeg at analysere, hvorledes regeringen sammen med resten af 

kommissionsmedlemmerne forsøger at meningstilskrive den tomme betegner ‟begrundelsen for en 

refokusering af udviklingsbistanden‟ for dernæst at analysere, hvordan regeringens omverden 

reagerer på dette. Regeringens italesættelse skaber en dislokerede situation indenfor 

udviklingsbistandsfeltet, hvilke resulterer i at begrebet ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ bliver tømt 

for mening, og der opstår dermed en diskursiv kamp om at meningstilskrive ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟. Jeg opfatter de diskursive meningstilskrivelser, der finder sted indenfor 

udviklingsbistandsfeltet, som en italesættelse af idealer. Idealet for, hvad regeringen ønsker at opnå 

med en refokusering af udviklingsbistandsfeltet og idealt for, hvad forskellige aktører synes at 

lægge i begrebet ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. Ifølge Andersen (1995), er idealet i sig selv 

ganske tomt, og får først tilskrevet mening, når det gennem italesættelse sættes i relation med 

problemer, subjekt, objekter etc. Idealers diskursregulerende funktion er simpelthen at konstituere 

diskursen og den diskursive problemudpegning som en mulighed i den forstand, at problemer altid 

er en spejling af, hvad der kæmpes for at opnå, altså idealet (Andersen 1995:19). En diskurs skal 

derfor forstås som den ene afspejling af to sider af samme sag. I praksis betyder det, at en diskurs 

vil emergere i specialets kildemateriale, når en række differentierede positioner gives mening i 

forhold til hinanden (Laclau & Mouffe 2002:53), hvorved den kan siges at have en afgrænsning.  

 

‟Nodalpunkter‟ konditioneres i analysen ved, at betegnere gentagne gange og med selvfølgelighed 

knyttes til et bestemt indhold, og at denne sammenknytning fremtræder meningsbetydende for hele 

diskursen. Meningsbetydningen forstærkes af ækvivalenskæden, der består af de forskellige 

momenter, som gennem artikulation samler sig om nodalpunktet. Der fikseres mening når hvert 

element gennem artikulation sættes i relation til nodalpunktet, og dermed opnår status som et 

moment. En ækvivalenskæde vil jeg i det følgende konditionere som en sammenhæng mellem 

momenter i diskursen, hvorved forskellene mellem disse momenter nedtones, og de begynder at 
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udtrykke noget identisk (Laclaus & Mouffe 2002:81). Hvor de interne forskelle i ækvivalenskæden 

nedtones, vil forskellene til andre ækvivalenskæder dog blive trukket skarpt op. Herved vil ‟den 

anden ækvivalenskæde‟ fremstå som en modsætning i forhold til de karaktertræk, der tilskrives 

iagttagernes egen ækvivalenskæde.    

 

I specialets første analyse ‟Artikulationsanalyse af regeringens italesættelse af begrundelsen for 

Afrika-kommissionen‟ bliver det analyseret, hvorledes regeringen har italesat begrundelsen for en 

refokusering af udviklingsbistanden i Afrika-kommissionens første periode. Da der på dette 

tidspunkt endnu ikke har fundet en dislokation sted indenfor udviklingsbistandsfeltet som resultat af 

Afrika-kommissionens nedsættelse, har jeg valgt kun at iagttage, hvorledes regeringen samt andre 

kommissionsmedlemmer iagttager begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden, og der 

vil derfor ikke blive inddraget materiale med andres fortolkninger af, hvad begrundelsen for en 

refokusering kunne være. I kildematerialet for den første periode begrunder regeringen hele tiden 

behovet for en refokusering af udviklingsbistanden, hvorved det kan iagttages, at ‟begrundelsen for 

en refokusering af udviklingsbistanden‟ fremstår som en tom betegner, som regeringen 

meningstilskriver ud fra tre diskursive ordner indenfor rammen af en problem/løsningsdiskurs. Det 

vil ligeledes blive analyseret, hvilke subjektpositioner regeringen tilskrive de kollektive grupper, 

som gennem regeringens artikulation knyttes til enten problem eller løsningsdiskursen. Eftersom 

der stadig ikke har fundet en dislokation sted indenfor udviklingsbistandsfeltet, fremstår regeringens 

italesættelse netop inden for rammerne af en diskursiv orden. Nedenstående figur illustrerer dette.  

 

 

Når jeg vælger at arbejde med en diskursteoretisk analyse, vælger jeg at lade den sociale verden 

træde frem som sproglige konstruktioner, hvilket den tomme betegner ‟effektiv 
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fattigdomsbekæmpelse‟, der går igen i specialets anden og tredje analyse, er et tydelig eksempel på. 

‟Effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ blev som sagt tømt for mening pga. regeringens artikulation i den 

første analyse. Effektiv fattigdomsbekæmpelse er det, som både regeringen og dens omverden 

forsøger at meningstilskrive i specialets kildekonstruktion. I sig selv er ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟ ganske tomt, det er først når forskellige aktører sætter begrebet ind i en 

meningsgivende sammenhæng, at det ikke længere er udenfor diskurs. For regeringen bliver det 

naturligt at knytte ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ med privatsektorudvikling, hvorimod det for 

regeringens omverden er naturligt at knytte begrebet sammen med traditionel bistand med fokus på 

den sociale sektor. Derfor trækker regeringen og dens omverden på forskellige diskurser for at 

forklare, hvad de opfatter som ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ i en 

udviklingsbistandssammenhæng. ‟Effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ som begreb kan altså 

meningstilskrives udfra mange forskellige diskurser, og disse diskurser udpeger forskellige 

handlinger eller årsager som mulige og relevante. Dermed får den diskursive forståelse sociale 

konsekvenser, da sproget konstituerer den sociale verden. Forandringer i diskursen forandrer 

dermed også den sociale verden, hvilke er hvad jeg ønsker at vise med dette speciale.  

 

I specialets anden analyse ‟Artikulationsanalyse af den offentlige debat‟ vil jeg lokalisere de 

konfliktlinjer, der findes i specialets kildemateriale for den anden periode. I specialets 

kildekonstruktion kommer det frem hvilke forskellige virkelighedsopfattelser, der er på spil 

indenfor udviklingsbistandsfeltet gennem regeringens og omverdenens artikulation. Målet for alle 

diskursive projekter er at opnå hegemoni således, at det netop er et projekts årsagsforklaring, der får 

lov at meningsudfylde den tomme betegner og derigennem definere løsningen til, hvad ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟ indebærer. Den tomme betegner er dét hele den diskursive kamp handler 

om i og med, at det er den, som de forskellige hegemoniske projekter, italesat af regeringen og dens 

omverden, kæmper om at knytte mening til. Jeg vil derfor analysere, hvilken mening ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟ tilskrives i debatten, sådan som den udspiller sig i medierne i Afrika-

kommissionens anden periode. Ligeledes vil jeg i specialets tredje analyse ’Artikulationsanalyse af 

fremtidens udviklingsbistand’ analysere, hvilken mening ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ tilskrives 

i debatten, sådan som den udspiller sig i medierne men udelukkende for Afrika-kommissionens 

tredje periode. De to analyser adskiller sig fra hinanden, ved at der i tredje analyse kan iagttages en 

begyndende sedimenteret situation ovenpå den dislokation, der starter den anden analyse. 
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Modsat den første analyse, der udspringer af en diskursiv orden, fremkommer anden og tredje 

analyse af et diskursivt felt. Der eksisterer, som tidligere forklaret, et diskursivt ydre, der påvirker 

strukturen, og hindrer den i at blive fuldstændig fastlagt. Laclau og Mouffe kalder dette for det 

diskursive felt, og definerer det som det overskud af mening, der kan undergrave eller udfordre en 

konkret diskurs. Jeg iagttager, at regeringens og omverdenens artikulation fremstår som hinandens 

diskursive ydre, da den modsattes artikulation kan udfordre den af den anden italesatte diskurs. 

Nedenstående figur illustrer dette:  

 

Ud fra ovenstående skal det diskursive felt således forstås som en diskursiv orden uden en 

hegemoniseret enhed. Det vil sige, et felt, hvor der kæmpes om at om at opnå orden. En diskursiv 

orden er derimod brugt om en situation, hvor der findes hegemoni.  

 

Specialets fjerde analyse samler de tre foregående analyser for igennem dem at diskutere, hvordan 

regeringen har benyttet Afrika-kommissionen som styringsværktøj i dens kamp for at 

meningstilskrive den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående redegørelse skulle det gerne stå klart, at jeg har valgt Laclau og 

Mouffes diskursteori til at foretage iagttagelser af iagttagelser af den offentlige debat, der fulgte i 

kølvandet på nedsættelsen af Afrika-kommissionen for derigennem at besvare specialets 

problemformulering. Gennem Laclau og Mouffes begreber har jeg konstrueret et blik, der gør mig i 

stand til at iagttage den diskursive meningsproduktion, der finder sted indenfor 

udviklingsbistandsfeltet efter Afrika-kommissionen blev nedsat.  



 

  25 

3. Det danske udviklingsbistandsfelt  

 

Da det danske udviklingsbistandsfeltet er meget omfattende, er der utrolig mange aktører, der vil 

blive påvirket af de nye tiltag, som Afrika-kommissionen medførte. Jeg vil derfor kort gennemgå 

det aktørsammenspil, der findes indenfor udviklingsbistandsfeltet, da sammenhængen her kan være 

med til at forklare, hvorfor forskellige aktører knytter forskellige meninger til den tomme betegner 

‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟.  

 

Mellem giver og modtager af udviklingsbistanden arbejder en lang række organisationer med 

udviklingsbistand som deres hovedaktivitet. Dette gør sig også gældende i Danmark, hvor 

regeringen sidder med den største magt indenfor det danske udviklingsbistandsfelt, da den vedtager 

de overordnede mål og omfang af udviklingsbistanden. Den største offentlige aktør er naturligvis 

Udenrigsministeriet gennem Danida. Udover den offentlige forvaltning af udviklingsbistanden 

findes der en lang række af ikke statslige organisationer (NGO‟er), der beskæftiger sig med 

udviklingsbistand, og heraf har seks danske NGO‟er indgået rammeaftaler
3
 med 

Udenrigsministeriet. Der er indgået rammeaftaler med Mellemfolkelig Samvirke (MS), 

Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors, Ulandsorganisationen IBIS, CARE Danmark og Red 

Barnet (Finansministeriet 2010). De seks NGO‟er modtog i 2009 ca. 599 mio. kr. i alt gennem disse 

rammeaftaler (Danida 2010:88). Den udbetaling, der hvert år finder sted til de danske NGO‟er, kan 

antages at sætte dem i en vis form for afhængighedsforhold til Udenrigsministeriet og dets politik. 

Derfor vil en ændring af de overordnede prioriteter i dansk udviklingsbistand også påvirke dem. Det 

kunne have konsekvenser for den rolle de har i udviklingsbistandsfeltet, da nye aktører kunne 

tænkes at komme i spil. Aktører, der er bedre rustet til at håndtere de nye udviklingspolitiske 

prioriteter. Disse aktører kunne tænkes at komme fra den private sektor, som ikke tidligere har 

spillet en afgørende rolle i feltet. Inden for det danske udviklingsbistandsfelt findes også en lang 

række leverandører af konsulentopgaver for Udenrigsministeriet samt eksterne rådgivere. Disse 

firmaer og privatpersoner er også afhængige af den type arbejdsopgaver som Udenrigsministeriet 

udbyder, da de ofte har specialiseret sig inden for bestemte sektorer.      

                                                           
 

3
 Der har siden 1990 været mulighed for at indgå flerårige rammeaftaler med organisationer om bistandsaktiviteter i 

udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennemfører rammeorganisationerne selv 

aktiviteterne (herunder valg af samarbejdsland, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer 

for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages vurderinger og 

kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer (Finansministeriet 2010). 
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Hele Danmarks udviklingsbistand bygger også på et globalt samarbejde med andre donorer samt 

modtagerlandenes egne institutioner.  Paris-erklæringen, der blev udformet i 2005, har til hensigt at 

koordinere dette globale samarbejde.  Mere end 100 lande har skrevet under på erklæringen, der har 

som målsætning at donorlandene skal harmonisere og tilpasse deres udviklingsbistand til 

modtagerlandenes behov og politikker. Det er ønsket, at modtagerlandene får mere 

selvbestemmelse over deres egen udvikling, og at den samlede udviklingsbistand bliver bedre 

koordineret og dermed mere effektiv (www.oecd.org). Erklæringen har fået overordentlig stor 

betydning indenfor udviklingsbistandsverden. Accra Agenda for Action (AAA) fra 2008 bygger 

videre på de forpligtelser, som blev til med Paris-erklæringen. Med AAA blev nye 

udviklingsaktører inddraget i kampen om effektivt udviklingsbistand på modtagerlandenes egne 

vilkår, da det blev konkluderet, at fremgang ikke kun er afhængig af en omfattende medvirken fra 

donorer og udviklingslandenes regeringer på alle niveauer, men at civilsamfundet, den private 

sektor og andre grupper også skal tage del i processen for at skabe den mest effektive 

bistandsformidling (OECD 2009:3). Med AAA blev det også konkluderet, at der er sket fremgang i 

bistandseffektiviteten, men at denne fremgang ikke er tilfredsstilende. Der er stadig en tendens til, 

at donorerne spreder deres bistandsarbejde for tyndt, således at enkelte udviklingslande har alt for 

mange forskellige samarbejdspartnere og dermed mange forskellige bureaukratiske og tidskrævende 

procedurer at leve op til. Derfor er der stadig i høj grad brug for, at donorerne koordinerer deres 

arbejde langt bedre. Det er en lang proces, og der er tydelige eksempler på, hvordan donorlandene 

har svært ved at afgive ansvar og trække sig ud af visse sektorer for at koncentrere sig om andre. 

Dette er et resultat af, at mange donorer specialiserer sig inden for de samme sektorer, og ikke 

ønsker at opgive den indflydelse, de har indenfor feltet. Det er de samme tendenser, der ses indenfor 

det danske udviklingsbistandsfelt på aktørniveau, hvor regeringens omprioritering af 

udviklingsbistanden giver sig til udslag i omfattende diskussioner af prioriteter, hvilke specialets 

analyser vil vise.     

 

Oven i dette dukker flere og nye donorer op som aktører i udviklingsbistandsarbejdet, og 

modtagerlandene oplever hvert år et stadig større antal donorer per land. Lande som Brasilien, Kina 

og Indien øger i disse år deres tilstedeværelse i udviklingslandene betragteligt. Det betyder flere 

penge til udvikling, men det skaber samtidig nye udfordringer for bistandseffektiviteten. Denne 

gruppe lande arbejder primært, ifølge Danida, med en projekttilgang, der ikke er koordineret med 
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andre donorer eller tilpasset modtagerlandets systemer. De nye aktører står udenfor DAC-

samarbejdet i OECD-regi
4
 og deres principper om bistandseffektivitet, der er centrale for 

størstedelen af det internationale udviklingsarbejde (Danida 2009:48-49).  

 

Det er indenfor dette felt, at Afrika-kommissionen blev nedsat, og indenfor dette felt, at dens 

anbefalinger skal præsenteres, accepteres, koordineres samt implementeres. I de følgende afsnit vil 

det blive analyseret, hvorledes regeringen har haft held til at ændre fokus indenfor det danske 

udviklingsbistandsfelt med brugen af Afrika-kommissionen.  

  

                                                           
 

4
Development Assistance Committe (DAC) er en komité under OECD, der blev oprettet i 1960. DAC er et vigtigt 

donorforum, hvori de 24 forskellige medlemslande + EU arbejder for at forbedre udviklingsbistanden og styrke 

bæredygtig udvikling globalt. DAC har som formål at bidrage til en både kvantitativ og kvalitativ forbedring af 

medlemslandenes udviklingsbistand (www.oecd.org/dac).  
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4. Artikulationsanalyse af regeringens italesættelse af begrundelsen for 

Afrika-kommissionen  
 

I dette kapitel vil det blive analyseret, hvorledes regeringen og andre kommissionsmedlemmer har 

italesat begrundelsen for kommissionens arbejde. Formålet er gennem en artikulationsanalyse at se 

på, hvilken meningstilskrivelser regeringen laver for at knytte mening til den tomme betegner 

’begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden’. Kildematerialet, der vil blive analyseret 

på, omhandler debatten fra Afrika-kommissionen blev præsenteret første gang i regeringsgrundlaget 

i november 2007 frem til det andet store møde i kommissionen i november 2008. I denne analyse 

vil den nævnte tidsperiode blive refereret til som den første periode. Der vil blive analyseret efter en 

række diskurser, som emergerer af specialets kildekonstruktion for den gældende periode. I hver af 

disse diskurser vil der blive fokuseret på, hvorledes regeringens italesættelse centreres omkring 

bestemte nodalpunkter, da regeringen forsøger at fiksere bestemte udtryk til bestemt indhold. Det 

vil blive analyseret, hvordan elementerne gennem artikulation sættes i relation til nodalpunkterne og 

opnår status af momenter, og hvordan bestemte subjektpositioner vil blive beskrevet bestemte 

aktører.  

 

Afrika-kommissionen blev som sagt nævnt første gang i regeringsgrundlaget ‟Mulighedernes 

samfund‟, der blev lanceret i november 2007. Den efterfølgende omtale af Afrika-kommissionen i 

den offentlige debat i slutningen af 2007 er begrænset. I de få artikler, hvor kommissionen er nævnt, 

er det ofte i en kritisk forlængelse af brugen af kommissioner i VK-regeringen. Da 

regeringsgrundlaget ikke giver en præcis forklaring på, hvad det konkret er Afrika-kommissionen 

skal undersøge, udover at den skal være med til at sikre en mere effektiv bistand til Afrika, er der i 

slutningen af 2007 ingen tegn på dislokation i udviklingsbistandsfeltet. Regeringen er på dette 

tidspunkt stadig i gang med at udarbejde det kommissorium, som Afrika-kommissionen skal 

arbejde efter. I slutningen af 2007 er der i mediebilledet blot en undring over relevansen af en 

Afrika-kommission, da det kun er to måneder siden den nyeste Afrika-strategi blev lanceret.   

 

I Afrika-kommissionens første periode fylder kommissionens tematiske fokusområder, ‟unge, 

beskæftigelse og uddannelse‟, ‟kvinder‟, ‟klimaforandringer‟ samt ‟økonomisk vækst‟, ikke meget i 

den offentlige debat, og det er i stedet mange andre temaer, der bliver skrevet ind under 

kommissionen af regeringens omverden i den offentlige debat, end hvad kommissionen selv 

italesætter som dens berettigelse. Debatten, afledt af Afrika-kommissionen nedsættelse, har bl.a. 
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omhandlet, hvor meget eller hvor lidt Danmark giver i udviklingsbistand. I en del artikler bliver 

Afrika-kommissionen blot nævnt i en indskudt sætning, fordi forfatteren har ment, at Afrika-

kommissionen også burde beskæftige sig med artiklens emne. Der har desuden været mange artikler 

om, hvorvidt tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen nedsatte Afrika-kommissionen for at 

profilere sig selv til en international toppost, mens artiklerne ikke forholder sig til kommissionens 

arbejde. Udfra det samlede kildemateriale kan det ligeledes iagttages, at der i første periode endnu 

ikke har fundet en dislokation sted inden for udviklingsbistandsfeltet. Denne dislokation finder først 

sted omkring det andet store møde i Afrika-kommissionen, hvilke også forklarer den manglende 

reaktion fra omverdenen på nedsættelsen af Afrika-kommissionen. Da der ikke kan iagttages en 

endelig dislokation i Afrika-kommissionens første måneder, og responsen på nedsættelsen af 

kommissionen fra dens omverden ikke har meget med kommissionens indhold at gøre, finder jeg 

det interessant kun at iagttage regeringen og andre kommissionsmedlemmers iagttagelser af 

begrundelsen for kommissionens arbejde for at bruge konklusionen på denne analyse som 

udgangspunkt for de efterfølgende analyser. 

 

Afrika-kommissionens tematiske områder, ‟unge, beskæftigelse og uddannelse‟, ‟kvinder‟, 

‟klimaforandringer‟ samt ‟økonomisk vækst‟, har ikke overraskende ved gennemgang af specialet, 

kildemateriale været styrende for de diskurser, der emergerede. På baggrund af Afrika-

kommissionens første periode er følgende diskurser blevet identificeret udfra regeringens egne 

iagttagelser af ‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟; arbejdsløshedsdiskursen 

med løsningsdiskursen beskæftigelse, social undertrykkelsesdiskursen med løsningsdiskursen 

ligestilling og til sidst den traditionelle diskurs med den økonomiske diskurs som løsning. 

 

Jeg vil starte med at analyse de tre diskursive ordner hver for sig, for dernæst at sætte dem op mod 

hinanden for at fremhæve forskelle og ligheder i regeringens artikulation af begrundelsen for en 

refokusering af udviklingsbistanden.    

 

4.1. Arbejdsløshedsdiskursen som begrundelse 

 

Behovet for øget beskæftigelse blandt Afrikas ungdom er den oftest nævnte årsag til nedsættelsen af 

Afrika-kommissionen. I regeringens artikulation emergerer en diskurs omhandlende forholdet til 

Afrikas ungdoms arbejdsløshed, og hvilke muligheder og udfordringer dette giver. Den emergerede 
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diskurs vil jeg betegne arbejdsløshedsdiskursen. I dette afsnit vil det blive fremanalyseret, hvilket 

indhold regeringen knytter til udtrykket ‟arbejdsløshed‟, og hvordan dette udtryk indtager et 

nodalpunkt i regeringens artikulation. Derudover vil det blive analyseret, hvad regeringen lægger i 

begrebet ‟beskæftigelse‟, hvilket synes at være det, regeringen vil fremme på bekostning af 

arbejdsløsheden. Derfor fremstår arbejdsløshedsdiskursens løsningsdiskurs som en 

beskæftigelsesdiskurs. Samtidig vil det blive fremanalyseret, hvilke subjektpositioner, der gives 

henholdsvis den arbejdsløse afrikaner og den beskæftigede afrikaner.  

 

Eftersom Afrika-kommissionens overordnede tema er unge og beskæftigelse er det, som sagt, ikke 

mærkeligt at en arbejdsløshedsdiskurs med beskæftigelse som løsningsdiskurs emergerer af 

specialets kildemateriale. Den daværende Udviklingsminister Ulla Tørnæs italesætter 

arbejdsløshedsdiskursen første gang i januar 2008 lige efter kommissionens kommissorium er 

blevet udarbejdet. Hun artikulerer: ”Afrika -kommissionen skal især komme med forslag til, hvordan 

man får skabt jobs til de millioner af unge afrikanere, der ellers vil være fristet af at søge mod 

Europa. Befolkningstilvæksten og de meget store ungdomsårgange står ikke højt på den 

internationale udviklingsdagsorden, men det mener vi, at den bør. For unge uden beskæftigelse og 

fremtidsudsigter udgør en grobund for ustabilitet, migration, ekstremisme og voldelige konflikter” 

(Berlingske Tidende 26.1.2008). Hovedbudskabet i ovenstående artikulation omhandler ikke, hvad 

Afrika kan få ud af en øget beskæftigelse, men fremhæver de negative konsekvenser af 

arbejdsløsheden. Budskabet bliver således, at den store arbejdsløshed på kontinentet ikke kun er 

Afrikas problem, da den kan have en negativ effekt på europæiske og danske forhold, og hvis vi, 

danskerne og europæerne, ikke gør noget ved Afrikas beskæftigelsesproblem, vil Europa og 

Danmark blive invaderet af arbejdsløse unge afrikanere, der, hvis alt går galt, kan udvikle sig til 

terrorister. Meningstilskrivelsen til den tomme betegner ‟begrundelsen for en refokusering af 

udviklingsbistanden‟ bliver således i ovenstående italesat rundt om nodalpunktet ‟arbejdsløshed‟, 

hvor følgende elementer ‟ustabilitet‟, ‟migration‟, ‟ekstremisme‟ og ‟voldelige konflikter‟ knyttes 

til nodalpunktet, og derved opnår status af et moment og giver ‟arbejdsløshed‟ mening.  

 

Arbejdsløshedsdiskursen fremstår dermed som en ren negativ meningstilskrivelse, hvorimod det 

kan iagttages, at kommissionsmedlemmerne meningstilskriver unge afrikanere med job i rent 

positive termer. Tørnæs artikulerer det således: Tænk, hvis de mange rastløse og energiske unge… 

overalt i Afrika – havde mulighed for at bruge deres uddannelse, deres evner og deres talent på en 
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arbejdsplads, eller på selv at skabe en virksomhed. Så ville økonomien blomstre, og der ville blive 

råd til de mange investeringer i alle dele af samfundet, som der er så hårdt brug for” (Politiken 

15.4.2008). Ligeledes bliver det artikuleret af Fogh Rasmussen og Tørnæs, at de unge afrikanere 

udgør et stort uudnyttet potentiale. De skriver i et debatindlæg: ”Med job på hånden vil de unge 

være en katalysator, der kan skabe langsigtede udvikling og vækst i Afrika... Samtidig udgør den 

store gruppe af unge afrikanske kvinder og mænd et meget stort uudnyttet potentiale” (Berlingske 

Tidende 20.11.2008). Hermed fremstår beskæftigelsesdiskursen som en modsætning til 

arbejdsløshedsdiskursen. Følgende elementer bliver artikuleret ‟blomstrende økonomi‟, ‟øget 

investeringer i alle dele af samfundet‟, ‟katalysator for en langsigtet udvikling og vækst‟ samt et 

‟uudnyttet potentiale‟, der vil være til gavn for alle. Disse elementer opnår gennem artikulation 

status som momenter, der knytter mening til nodalpunktet ‟beskæftigelse‟.  

 

I ovenstående fremgår det, at arbejdsløshedsdiskursen fremstår som den diskurs, 

kommissionsmedlemmerne forsøger at knytte til den tomme betegner ‟begrundelsen for en 

refokusering af udviklingsbistanden‟, hvorimod beskæftigelsesdiskursen fremstår som det 

kommissionsmedlemmer ønsker at opnå ved en refokusering.  

 

De afrikanske medlemmer af kommissionen bruger samme italesættelse som den danske 

statsminister og udviklingsminister. Bl.a. udtaler Tanzanias vicepræsident, der er stedfortræder for 

Tanzanais præsident ved det første møde i kommissionen, følgende: ”Unemployment is not only a 

major challenge to youth development but also it is the source of social evils posing threat to the 

social, political and economic progress and stability of our societies” (AK 16.4.2008 - Ali 

Mohamed Sheins tale). Det artikuleres her, at arbejdsløshed ikke bare er et problem for de unge, 

men kan være en udfordring for hele det afrikanske samfund. Her kædes elementet „trussel mod 

sociale, politiske og økonomiske fremskridt‟ til ækvivalenskæden og knytter dermed mening til 

nodalpunktet ‟arbejdsløshed‟. Det bliver også fremhævet i ovenstående artikulation at ‟stabilitet‟ er 

hvad der ønskes fremhævet på bekostning af ‟ustabilitet‟; hvor ‟stabilitet‟ bliver et moment i 

løsningskæden bliver ‟ustabilitet‟ et moment i problemkæden. Kommissionsmedlem Greg Mills fra 

Sydafrika forsøger også gennem artikulation at knytte mening til, hvorfor der er brug for en 

refokusering af udviklingsbistanden: ”Hvis arbejdsløsheden fortsætter, kan det have alvorlige 

konsekvenser. Mere end 70 procent af befolkningen er under 30. Og i en region, hvor ungdommen 

ofte er blevet brugt som et instrument til oprør og krig, er et sådant retningsløst reservoir af energi 
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et problem… I disse lande peger både succeser og fiaskoer imod nødvendigheden af at stimulere 

iværksættere og skabe arbejdspladser…” (Politiken 2.5.2008). Overstående artikulation af Greg 

Mills adskiller sig ikke fra de andre eksempler, men er med for at vise, hvorledes der også internt i 

kommissionen knyttes forskellige momenter til de to nodalpunkter. Hvor den daværende danske 

statsminister og udviklingsminister italesætter frygten for migration som en begrundelse for en 

refokusering af udviklingsbistanden, knytter de afrikanske medlemmer kun momenter til 

nodalpunktet, der vedrører afrikanske forhold.  

 

I ovenstående kan der identificeres et ækvivalenssystem, hvorigennem samtlige karakteristika, der 

tilskrives den arbejdsløse afrikaner som kollektivt subjekt, må forstås som værende den rene 

negation af de karakteristika, som tilskrives den arbejdende afrikaner i løsningsdiskursen 

ækvivalenskæde. De negativt ladede momenter, der gennem kommissionsmedlemmernes 

artikulation, knytter sig til nodalpunktet ‟arbejdsløshed‟, og udgør arbejdsløshedsdiskursens 

ækvivalenskæde tilskriver også de unge arbejdsløse afrikanere subjektpositioner. Derfor fremstår 

arbejdsløse unge afrikanere som ‟ekstremist‟, ‟migrant‟, ‟voldelig‟, ‟trussel mod sociale, politiske 

og økonomiske fremskridt‟, ‟trussel mod EU‟ samt ‟ustabil‟, kort sagt som en forhindring for en 

positiv afrikansk udvikling, og tilmed fremstår de som en trussel mod Europa. Tilsvarende bliver 

den beskæftigede unge afrikaner tilskrevet subjektpositioner, der vedrører Afrikas positive fremtid: 

“the new generation is the future” (AK 16.4.2008 - Chariman‟s introduction) og som et kæmpe 

potentiale for gennem denne gruppe at skabe økonomisk vækst. Den arbejdende afrikaner får 

ligeledes tilskrevet subjektpositioner af regeringen udfra beskæftigelsesdiskursens ækvivalenskæde: 

‟stabil‟, ‟ikke økonomisk byrde for EU‟, ‟uudnyttet potentiale‟, ‟økonomisk blomstring‟, 

‟katalysator for langsigtet udvikling og vækst‟ samt som en ‟investering i alle dele af samfundet‟. 

Regeringen og de andre kommissionsmedlemmer artikuler således de to grupper, de arbejdende og 

de arbejdsløse, i antagonistiske termer indenfor den diskursive orden. Ligeledes fremstilles 

arbejdsløshedsdiskursen og beskæftigelsesdiskursen i et antagonistisk forhold, da regeringen 

italsesætter at for at fuldbyrde beskæftigelsen bliver man nødt til at undergrave arbejdsløsheden. At 

regeringen fremstiller de to diskurser i et antagonistisk forhold gør, at deres argumentation for en 

refokusering af udviklingsbistanden står meget stærkere, end hvis regeringen havde valgt en blødere 

agonistisk fremstilling. Regeringens fremstilling gør det således svært for regeringens omverden at 

være uenig i, at arbejdsløsheden skal elimineres på bekostning af beskæftigelse.   
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Opsamling 

Jeg har således i ovenstående analyseafsnit vist, hvordan regeringen samt andre 

kommissionsmedlemmer gennem artikulation forsøger at knytte mening til den tomme betegner 

‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟. Jeg har analyseret, hvorledes der 

gennem forskellige artikulationer dannes relationer mellem elementer, så de opnår status af 

momenter i arbejdsløshedsdiskursen, som fremstår som begrundelsen for en refokusering af 

udviklingsbistanden og dermed som problemdiskurs og dennes løsningsdiskurs 

beskæftigelsesdiskursen. Momenterne organiserer sig rundt om nodalpunktet ‟arbejdsløshed‟ og 

etablerer en ækvivalenskæde ved at være fælles om at fiksere mening til ‟arbejdsløshed‟, og 

samtidig være forskellig fra løsningsdiskursens ækvivalenskæde og nodalpunkt. På den måde 

fikseres ‟arbejdeløshed‟ og ‟beskæftigelse‟ som to nodalpunkter, der udgør hinandens negation, og 

strukturer den diskursive orden i regeringens italesættelse. De to nodalpunkter bliver af regeringen 

fremstillet i antagonistiske termer. Ligeledes får den arbejdsløse og den beskæftigede afrikaner 

tillagt subjektpositioner, der står i et antagonistisk forhold til hinanden.  

 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan momenterne i problemdiskursen samler sig om 

nodalpunktet ‟arbejdsløshed‟ og konstruerer en ækvivalenskæde, samt hvordan der tilsvarende 

konstrueres et nodalpunkt ‟beskæftigelse‟ samt en ækvivalenskæde i løsningsdiskursen.  
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4.2. Den sociale undertrykkelsesdiskurs som begrundelse 

 

En anden diskurs orden, der emergerer i kildematerialet for den første periode, handler om, hvordan 

afrikanerne kan få et bedre liv ved at forbedre ligestillingen mellem kønnene, med særligtt fokus på 

at give kvinder et mere værdigt liv. I dette afsnit vil det derfor blive analyseret, hvordan 

problemdiskursen ‟social undertrykkelse‟ og løsningsdiskursen ‟ligestilling‟ artikuleres af 

regeringen, samt hvordan de afrikanske kvinder og ‟de undertrykkende mænd‟ gives forskellige 

subjektpositioner i disse diskurser.  

   

Italesættelse af ligestilling med særlig fokus på kvinders rettigheder har i lang tid været et af 

Danidas prioriteringsområder og daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs‟ mærkesag. Derfor 

virker det også helt naturligt, at Afrika-kommissionen har kvinder som et centralt fokus for dens 

arbejde, og at en løsningsdiskurs omhandlende, den uudnyttede ressource, som kvinderne betegnes, 

emergerer af specialets kildemateriale. Modsat ovenstående arbejdsløshedsdiskurs bliver 

arbejdsløse afrikanske kvinder ikke italesat som en ‟trussel mod sociale, politiske og økonomiske 

fremskridt‟; udfra regeringens artikulation er den subejktposition kun møntet på unge arbejdsløse 

afrikanske mænd. Kvinderne bliver derimod italesat som værende mere villige til at investere i det 

afrikanske samfund end mændene. Der bliver gentagende gange af kommissionsmedlemmerne 

henvist til undersøgelser, der har vist, at den afrikanske produktion kan øges med 6-20 pct., hvis 

kvinder får ret til at eje deres egen jord (Jyllands-Posten 27.5.2008 & AK 16.4.2008 Christian Friis 

Bach). Det kan iagttages, at kommissionen generelt iagttager en sammenhæng mellem øget 

ligestilling og øget økonomisk vækst. ”Vi ved, at økonomisk vækst og ligestilling mellem kønnene 

hænger nøje sammen: Jo mindre ulighed, desto højere økonomisk vækst” artikulerer Luísa Dias 

Diogo, Greg Mills og Tørnæs, alle medlemmer af Afrika-kommissionen (Politiken 18.9.2008). De 

fortsætter: ”Afrikanske kvinder er en stor og næsten uudnyttet energikilde med et enormt økonomisk 

potentiale. Ingen i verden er formentlig så hårdtarbejdende som kvinden i de afrikanske 

landdistrikter, der passer sine afgrøder, bogstavelig talt bærer sin familie på skuldrene, og hver 

dag bruger timer på at slæbe vand og andre livsfornødenheder hjem… Kun cirka 10 procent af alle 

lønninger i Afrika går til kvinder, selv om kvinder i en gennemsnits uge arbejder 10-15 timer mere 

end mænd. Og afrikanske kvinder ejer kun cirka 1 procent af kontinentets samlede økonomi” 

(Politiken 18.9.2008). Hermed kædes afrikanske kvinder sammen med den hårdtarbejdende, der 

gennem forhindringer i form af ulige vilkår alligevel er den person i familien, der får det hele til at 
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hænge sammen: ”…there is sufficient evidence to conclude that an increase in women’s 

employment and income has more positive effects on child nutrition, health and education and 

family welfare than an increase in the income of men” (AK 16.4.2008 Note on Women and 

Employment). Gennem kommissionsmedlemmernes artikulation kan det iagttages, hvordan 

momenterne ‟øget økonomisk vækst‟, „uudnyttet energikilde‟, ‟økonomisk potentiale‟, 

„hårdtarbejdende‟ samt ‟øget velfærd for hele familien‟ knyttes til nodalpunktet ‟ligestilling‟. ‟Ingen 

økonomisk anerkendelse af samme arbejdet‟, ‟ingen ejendomsret‟ samt ‟mandens manglende 

formåen overfor familien‟ knyttes derimod til nodalpunktet social undertrykkelse. Også i denne 

diskursive orden bliver det den rene negative fremstilling, problemdiskursen ‟sociale 

undertrykkelse‟, som regeringen forsøger at knytte til den tomme betegner ‟begrundelsen for en 

refokusering af udviklingsbistanden‟, hvorimod dens løsningsdiskurs, ligestillingsdiskursen, 

fremstår som det regeringen ønsker at opnå med en refokusering af udviklingsbistanden.  

 

Gennem regeringens artikulation italesættes det, at de afrikanske kvinder ikke respekteres på lige 

fod med de afrikanske mænd i deres hjemland. Tørnæs er citeret for følgende: ”Det er afgørende, at 

kvinder betragtes og behandles som fuldgyldige borgere i deres land på lige fod med mænd” 

(Politiken 15.4.2008). Denne artikulation knytter momentet ‟fuldgyldige borgere‟ til nodalpunktet 

ligestilling, hvor opfattelsen af modsætningen til kvinden som fuldgyldig borger artikuleres således 

af Tørnæs: ”I dag har kvinder i mange udviklingslande meget få økonomiske rettigheder. Mange 

steder har de ikke – som mændene – retten til at arve, retten til at optage lån og retten til at eje 

jord. Mange steder halter det med retten til at deltage i det politiske liv, og det er snarere reglen 

end undtagelsen, at kvinden har ret til at bestemme over noget så basalt som sin egen krop, 

inklusive spørgsmålet om, hvor mange børn hun vil have, hvornår og med hvem” (Politiken 

4.5.2008). Ovenstående italesættelse kan samles i tre elementer ‟manglende økonomiske 

rettigheder‟, ‟manglende juridiske rettigheder‟ samt ‟manglende rettigheder til at bestemme over 

egen krop‟ som Tørnæs gennem artikulation knytter til nodalpunktet ‟social undertrykkelse‟. 

 

Den sociale undertrykkelsesdiskurs med ligestilling som løsningsdiskurs bliver af regeringen 

fremstillet i et antagonistisk forhold, da den sociale undertrykkelse forhindre de afrikanske kvinder i 

at udnytte deres fulde potentiale og på demokratisk vis at blive fuldgyldige borgere på lige fod med 

de afrikanske mænd. Tilsvarende tilskrives aktørerne tilknyttet den sociale undertrykkelsesdiskurs 

og ligestillingsdiskursen et antagonistisk forhold. I ovenstående kan der identificeres et 
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ækvivalenssystem hvorigennem samtlige karakteristika, der tilskrives ‟den undertrykkende mand‟ 

som kollektivt subjekt, må forstås som værende den rene negation af de karakteristika, som 

tilskrives kvinden i løsningsdiskursens ækvivalenskæde. De problemfremsatte momenter, der 

gennem regeringens artikulation knytter sig til nodalpunktet ‟social undertrykkelse‟; og udgør den 

social undertrykkelsesdiskurs‟ ækvivalenskæde, tilskriver også de ‟undertrykkende mænd‟ 

subjektpositioner. Derfor fremstår ‟den undertrykkende mand‟ som ham, der forhindrer den 

afrikanske kvinde i at blive en fuldgyldig afrikansk borger. Tilsvarende bliver den afrikanske 

kvinde tilskrevet subjektpositioner udfra ligestillingsdiskursens ækvivalenskæde, der tilskriver 

kvinden Afrikas positive fremtid og som et kæmpe potentiale for gennem hende at skabe 

økonomisk vækst. Regeringens antagonistiske fremstilling af social undertrykkelse som 

begrundelse for en refokusering af udviklingsbistanden, gør det, som det var tilfældet med 

arbejdsløshedsdiskursen, svært for regeringens omverden at stille sig kritisk over for denne 

begrundelse. Regeringens omverden forventes, ligesom regeringen, at kæmpe for de demokratiske 

værdier, der er en selvfølgelighed i den vestlige verden; værdier som de undertrykkende mænd i 

regeringens artikulation ikke besidder, og hvilket gør, at denne gruppe må elimineres for at kvinden 

kan opnå status som en fuldgyldig borger.  

 

Opsamling 

Jeg har i ovenstående analyseafsnit vist, hvordan kommissionsmedlemmerne knytter den sociale 

undertrykkelsesdiskurs til den tomme betegner ‟begrundelsen for en refokusering af 

udviklingsbistanden‟, hvorimod ligestillingsdiskursen fremstår som det, kommissionsmedlemmerne 

ønsker at fremme på bekostning af social undertrykkelse. Det er blevet fremanalyseret, at 

diskurserne står i et antagonistisk forhold til hinanden, hvilke også gør sig gældende for de 

kollektive grupper ‟den undertrykkende mand‟ og ‟kvinden‟, der blev tilskrevet subjektpositioner 

ud fra henholdsvis problem og løsningsdiskursens ækvivalenskæde.  

 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan momenterne samler sig om nodalpunktet ‟social 

undertrykkelse‟, samt hvordan momenterne tilsvarende knytter sig til nodalpunktet ‟ligestilling‟ på 

den anden side af differenslinjen.     
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4.3. Den traditionelle diskurs som begrundelse 

 

Den tredje diskursive orden, der emergerer af specialets kildemateriale for den første periode, er den 

mest kontroversielle af de tre. Denne diskurs omhandler den traditionelle måde at beskæftige sig 

med udviklingsbistand på, samt hvilke udfordringer regeringen iagttager ved denne traditionelle 

måde. Jeg vil betegne diskursen ‟den traditionelle diskurs‟, hvor ‟den økonomiske diskurs‟ figurerer 

som den traditionelle diskurs‟ løsningsdiskurs. Ovenstående diskurser artikuleres ikke i 

antagonistiske termer af regeringen og fremstår derfor ikke lige så forskelssættende, som det var 

tilfældet i de to forrige analyseafsnit. Den i specialet fremanalyserede traditionelle diskurs 

omhandler de negative konsekvenser, der ifølge regeringen er ved ikke at ville tænke 

udviklingsbistand i nye baner. Artikulationen i denne diskurs knytter sig til nodalpunktet 

‟traditionel udviklingsbistand‟, hvorimod den økonomiske løsningsdiskurs fremstår som alt det, 

regeringen mener, kan lade sig gøre med en refokusering eller nytænkning af udviklingsbistanden. 

Den økonomiske diskurs omhandler nødvendigheden af at arbejde henimod Afrikas 

bistandsuafhængighed. Dette skal ske med øget fokus på at skabe vækst drevet gennem den private 

sektor, og derfor fremstår ‟privatsektorudvikling‟ som nodalpunktet i den økonomiske diskurs. Jeg 

vil analysere, hvorledes disse diskurser artikuleres af regeringen, samt hvordan mening fæstnes til 

nodalpunkterne ‟traditionel udviklingsbistand‟ og ‟privatsektorudvikling‟ via artikulation. Samtidig 

vil det blive analyseret hvilke subjektpositioner, der gives ‟de traditionelt tænkende‟ og ‟de 

nytænkende‟, som synes at være de aktører, som regeringen artikulerer i hver sin diskurs.  
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Den 16. april 2008 er, som tidligere nævnt, første gang Afrika-kommissionen mødes. Det er også 

første gang, at en styrkelse af den private sektor bliver italesat direkte af regeringen. Tørnæs 

udtaler: ”Afrika-kommissionens fokus bliver derfor, hvordan beskæftigelsen kan øges og ikke 

mindst, hvordan vi kan styrke den private sektor i Afrika, så der kan skabes job.  Den private sektor 

og beskæftigelse som drivkraft for udvikling har været nedprioriteret i den danske og internationale 

bistandsdebat og -politik, fordi det i mange år ikke rigtig har været legitimt at tale om, at den 

private sektor spiller en stor rolle for udviklingen af et land” (Berlingske Tidende 16.4.2008). 

Tørnæs kæder hermed økonomisk vækst sammen med den private sektor, da hun iagttager, at der 

skal satses på privatsektorudvikling for at skabe økonomisk vækst og jobs. Momenterne 

‟jobskabende‟ og ‟drivkraft for udviklingen af et land‟ knyttes dermed til nodalpunktet 

‟privatsektorudvikling‟, hvorimod ‟nedprioritering af den private sektor og jobskabelse‟ knyttes til 

nodalpunktet ‟traditionel udviklingsbistand‟. Ovenstående viser, at regeringen med Afrika-

kommissionen ønsker at gøre op med de traditionelle opfattelser af udviklingsbistand. Den 

traditionelle måde bliver ligestillet med ”måden vi plejer at gøre det på”, hvilket, iagttaget gennem 

regeringens artikulation, ikke har haft den ønskede effekt. Kommissionsmedlemmerne ønsker med 

inddragelsen af den private sektor at gøre Afrika uafhængige af udviklingsbistanden på sigt, noget 

det traditionelle udviklingsarbejde med fokus på den sociale sektor ikke har været i stand til. Ifølge 

Ulla Tørnæs er den manglende økonomiske vækst i Afrika bl.a. en konsekvens af, at der hidtil er 

blevet fokuseret på at støtte den sociale sektor i Afrika. Hun udtaler: ”I vores iver efter at opfylde 

FN’s 2015 mål i forhold til uddannelse, sundhed og sociale vilkår, synes jeg, vi har glemt den 

private sektor, som er den, der skaber økonomisk vækst” (Horsens Folkeblad 25.6.2008). ”Efter fire 

år er jeg [Ulla Tørnæs] nået til den erkendelse, at det ikke er tilstrækkeligt at se på de sociale 

sektorer, som FN's 2015-mål jo er rettet mod. Uden at inddrage den private sektor fastholder vi 

Afrika i en permanent afhængighed af bistand” (Jyllands-Posten 15.11.2008). Her kan det gennem 

Tørnæs artikulation iagttages, at hun sidestiller den traditionelle måde at arbejde med 

udviklingsbistanden på med en fastholdelse af bistandsafhængigheden, hvilke Afrika-kommissionen 

netop ønsker at bryde med et øget fokus på vækst drevet gennem den private sektor. ‟Fastholdelse 

af bistandsafhængigheden‟ bliver dermed et moment, der knytter sig til nodalpunktet ‟traditionel 

udviklingsbistand‟. 

  

I de to forrige analyseafsnit blev det fremanalyseret, at problemdiskursen var den regeringen 

knyttede til den tomme betegner ‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟, 
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hvorimod løsningsdiskursen fremstod, som det regeringen ønskede at opnå med en refokusering. 

Dette gør sig også gældende i dette analyseafsnit, hvor ‟den traditionelle diskurs‟ knyttes til den 

tomme betegner, og hvor løsningsdiskursen fremstår, som det regeringen ønsker at fremme på 

bekostning af den traditionelle måde at arbejde med udviklingsbistanden på. Men hvor det i de to 

forrige analyseafsnit blev vist, at problem og løsningsdiskurserne blev fremsat i et antagonistisk 

forhold, gør dette sig ikke gældende i dette analyseafsnit. Ulla Tørnæs udtaler ”Desværre har øget 

beskæftigelse som drivkraft for udvikling i mange år været nedprioriteret i den danske og 

internationale bistandsdebat og -politik. Årsagen er, at man i mange år ikke har anerkendt den 

store rolle, den private sektor spiller for langsigtet, positiv udvikling… I stedet har der primært 

været fokuseret på de sociale sektorer som sundhed og uddannelse. Dem skal vi fortsat have fokus 

på.” (Berlingske Tidende 19.10.2008). Her kan det iagttages, at regeringen med sin artikulation ikke 

ønsker at afskaffe socialsektorudvikling, men de ønsker heller ikke at blive i det traditionelle 

udviklingsmønster. Men hvis socialsektorudvikling sidestilles med traditionel udviklingsbistand, 

som det fremgår af regeringens artikulation, kan det ikke være et fuldstændigt opgør, der ønskes 

med den traditionelle udviklingsbistand, men snarere, at den traditionelle opfattelse af 

udviklingsbistanden også giver plads til at tænke nyt. Derfor fremstår den traditionelle diskurs og 

den økonomiske diskurs i et agonistisk forhold, hvor de traditionelt tænkende og de nytænkende 

deler en overordnet samfundsforståelse om at udviklingsbistand på sigt skal være 

fattigdomsbekæmpende. Samtidig er de dog uenige om de konkrete politiske målsætninger, der skal 

lede frem til en sådan fattigdomsreduktion. Det kan iagttages, at regeringen iagttager sig selv som 

værende de nytænkende, hvorimod alle modstander af privatsektorudvikling som et redskab til 

fattigdomsbekæmpelse sættes i bås med de traditionelt tænkende. 

 

Begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden bliver, at det er på tide at gøre op med den 

traditionelle måde at iagttage udviklingsbistanden på, at det er på tide at inddrage nye initiativer og 

generelt tænke udviklingsbistanden i nye baner: ”Det er på tide, at vi tænker nyt. Det er på tide med 

en international holdningsændring. Afrika er ikke alene et kontinent, vi skal tænke på i 

bistandssammenhæng. Vi skal også tænke på Afrika som en mulig business case... Derfor skal vi 

være mere bevidste om, hvordan det traditionelle bistandsarbejde kan understøttes positivt af 

private virksomheders kommercielle interesser… Det har i alt for mange år været forbudt at tale 

om, at bistand og hjælp til udvikling også er noget, vi gør for vores egen skyld. At udvikling er en 

win-win situation for alle” (Berlingske Tidende 19.10.2008). Ulla Tørnæs italesætter her, at 
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udviklingsbistand ikke bør være ren altruisme, da der intet negativt sker ved, at private 

virksomheder får noget ud af at investere i Afrika, så længe de også på sigt bidrager til en 

fattigdomsreduktion. Gennem denne artikulation kædes momenterne ‟skabe mulig business case‟, 

‟positiv understøttelse af private virksomheders kommercielle interesser‟ samt ‟bekæmpelse af 

fattigdom er en god forretning‟ sammen med nodalpunktet ‟privatsektorudvikling‟, hvorimod 

‟forbudt at tale om udviklingsbistand for egen vindings skyld‟ og ‟fastgroet forkert billede‟ kædes 

sammen med nodalpunktet ‟traditionel udviklingsbistand‟.   

 

Et argument, som regeringen gentagne gange bruger i sin argumentation for en refokusering af 

udviklingsbistanden, er frygten for, at miste indflydelse i Afrika: ”I dag ser vi, hvordan kineserne, 

inderne og andre nye donorer er kommet stærkt på banen i Afrika i form af massive investeringer, 

samhandel og bistand. Samarbejde[t] mellem de afrikanske lande og de nye »donorer« er i høj grad 

et økonomisk samarbejde. Hvis vi ikke anerkender, at noget af det, Afrika har allermest brug for, er 

arbejdspladser og økonomisk vækst, så risikerer vi, at de afrikanske lande orienterer sig væk fra 

samarbejdet med de »gamle donorer« - herunder Danmark - og kaster sig fuldt og helt i armene på 

nye samarbejdspartnere, der slet ikke har fokus på politisk og social udvikling i landene. Og det er 

et helt andet skræk-scenarie” (Berlingske Tidende 16.4.2008). De nye donorer spiller en vigtig rolle 

i artikulationen af Afrika-kommissionens fokusering på den private sektor. Private og halvoffentlige 

investorer fra Kina, Indien og arabiske lande er hurtige til at tage initiativ og bruger ikke samme 

bureaukratiske tilgang som ”de gamle donerer” (jf. kapitel 3). De nye donorer har i lang tid benyttet 

sig af privatsektorudvikling, men har som det nævnes, ikke indtænkt privatsektorudvikling i en 

fattigdomsbekæmpende kontekst. Ovenstående udtalelse kan sammenfattes til følgende moment 

‟skyld i de nye donorers stigende magt‟ som knyttes til nodalpunktet ‟traditionel udviklingsbistand‟ 

og dermed bliver endnu et moment i ækvivalenskæden, som kommissionsmedlemmerne knytter til 

den tomme betegner ‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟.  

 

Det kan iagttages, at det primært er den daværende statsminister og udviklingsminister, der 

artikulerer den traditionelle og den økonomiske diskurs i kildematerialet for den første periode og 

ikke de resterende medlemmer af kommissionen. Dette kan skyldes, at de andre 

kommissionsmedlemmer kun udtaler sig om relevansen af privatsektorudvikling, men ikke sætter 

disse udtalelser op i en forskelsrelation, da de ikke betragter den traditionelle opfattelse som en 

hindring for gennemførelsen af privatsektorudvikling.  Den daværende statsminister og 
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udviklingsmister ved derimod, at udtalelserne er kontroversielle for det danske 

udviklingsbistandsfelt, hvilket det efterfølgende kapitel ‟Artikulationsanalyse af den offentlige 

debat‟ også vil vise. 

 

Opsamling 

I dette analyseafsnit er det blevet vist, hvorledes regeringen bruger den traditionelle diskurs til at 

meningstilskrive den tomme betegner ‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟, 

mens den økonomiske løsningsdiskurs fremstår som det, regeringen ønsker at opnå med en 

refokusering. Det er blevet fremanalyseret, at den traditionelle diskurs og den økonomiske diskurs 

fremstår som en agonisme, hvilke ligeledes gør sig gældende for de subjektpositioner, der tilskrives 

de kollektive grupper ‟de traditionelt tænkende‟ og ‟de nytænkende‟.  

 

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem den traditionelle diskurs og den økonomiske 

diskurs som løsningsdiskurs. 

 

 

 

4.4. Den samlede italesættelse af begrundelsen for en refokusering af udviklings-

bistanden 
 

Selvom kommissionen også havde praktisk uddannelse og klimaforandring som fokusområder, 

synes der ikke at emergere en klar afgrænset diskurs for disse i specialets kildemateriale. En af 

forklaringerne på dette kan være, at regeringen ikke har set disse to temaer som en forhindring for at 
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få opbakning til Afrika-kommissions arbejde, da regeringen var klar over at også resten af 

udviklingsbistandsfeltet ville iagttage disse prioriteringsområder som relevante. Det kan 

argumenteres, hvilke det også er blevet gjort i ovenstående, at regeringens omverden ligeledes har 

svært ved at afvise beskæftigelse og ligestilling som løsningsdiskurser i deres antagonistiske 

fremstilling. Det tyder på, at regeringen har brugt disse diskurser til at meningsforstærke den 

kontroversielle økonomiske løsningsdiskurs. Jeg bygger dette på iagttagelser af beskæftigelse og 

ligestillingsdiskursens ækvivalenskæder, der begge fremhæver ønsket om at skabe økonomisk 

vækst gennem henholdsvis den beskæftigede og kvinden. Men det iagttages også, at regeringen, 

inden for de diskursive ordner, ikke italesætter hvordan regeringen ønsker at komme fra netop 

problemet til løsningen. Her synes den økonomiske løsningsdiskurs med det artikulerede ønske om 

at skabe vækst drevet gennem den private sektor at være midlet, der skal få de afrikanske unge i 

arbejde og give de socialt undertrykte kvinder mulighed for at klare sig selv uden at være afhængig 

af andre. Det fremstår dermed som om, at regeringen har valgt at artikulere de to løsningsdiskurser, 

beskæftigelse og ligestilling, for at begrunde relevansen af privatsektorudvikling. Dermed fremstår 

den traditionelle diskurs som regeringens begrundelse for en refokusering af udviklingsbistanden, 

for med denne refokusering at kunne skabe beskæftigelse og ligestilling gennem den private sektor. 

 

4.5. Delkonklusion 

 

Ovenstående er iagttagelser af regeringen samt andre kommissionsmedlemmers iagttagelser af 

behovet for kommissionens arbejde, dét vil sige, hvilken mening de knytter til den tomme betegner 

‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟. Diskurserne blev alle fremsat indenfor 

en diskursiv orden, da regeringen i sin artikulation ikke blev truet af omverdenen i Afrika-

kommissionens første periode. Det blev iagttaget, at regeringen meningstilskrev den tomme 

betegner ud fra de tre problemdiskurser, arbejdsløshed, social undertrykkelse og den traditionelle 

diskurs. Modsat blev de tre løsningsdiskurser, beskæftigelse, ligestilling og den økonomiske 

diskurs, fremstillet som det regeringen ønskede at fremme på bekostning af problemdiskurserne. 

Arbejdsløshedsdiskursen med beskæftigelsesdiskursen som løsning og den social undertrykkelses 

diskurs med ligestillingsdiskursen som løsning blev begge italesat af regeringen i et antagonistisk 

forhold, hvorimod forholdet mellem den traditionelle diskurs og den økonomiske diskurs blev 

fremstillet i et agonistisk forhold. Det blev fremanalyseret, at de to antagonistisk fremstillede 

diskursive ordener var med til at meningsforstærke den kontroversielle økonomiske 
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løsningsdiskurs. Den økonomiske diskurs, italesat rundt om nodalpunktet privatsektorudvikling, 

fremstod dermed som det regeringen reelt ønskede at opnå med en refokusering af 

udviklingsbistanden. Den traditionelle diskurs blev dermed den diskurs, der gennem regeringens 

artikulation meningstilskrev ‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟.  
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5. Dislokation af udviklingsbistandsfeltet 

 

Som tidligere forklaret starter skabelsen af nye projekter eller reartikuleringsforsøg med oplevelsen 

af dislokation. Derfor vil jeg i dette afsnit beskrive den dislokation, som har åbnet 

udviklingsbistandsfeltet op for den hegemoniske kamp om at knytte mening til den tomme betegner 

‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. 

 

Allerede tilbage i 1997 skældte Anders Fogh Rasmussen, ifølge Information, dansk 

udviklingsbistand ud for at være for præget af ”ulandssocialisme og velgerningsromantik” og 

krævede en mere markedsorienteret indsats (Information 3.11.2008). Dette analyseafsnit tager sin 

begyndelse da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, ved det andet store møde i 

kommissionen i Addis Ababa i november 2008, gør det klart, at han stadig ønsker at ”gøre op med 

gammel udviklingssocialisme” samt de danske udviklingseksperter, der er stærkt kritiske over for 

satsningen på det private erhvervsliv (Politiken 21.11.2008). ”Der har været bred enighed i 

kommissionen om, at vi – for at bekæmpe fattigdom i Afrika – skal satse på en udvidelse af den 

private sektor for at skabe flere job og mere økonomisk vækst”, artikulerede Fogh Rasmussen 

samtidig med at han kaldte Afrika-kommissionen og dens anbefalinger for ”den største danske 

udviklingspolitiske satsning nogensinde, fordi den gerne skal række langt ud over dansk bistand” 

(Jyllands-Posten 21.11.2008). Bruddet med den traditionelle opfattelse af fattigdomsbekæmpelse 

kommer derfor til diskussion ved det andet store møde i Afrika-kommissionen. Selvom Ulla 

Tørnæs afviser, at der er tale om et opgør med den hidtidige udviklingspolitik, er hovedbudskabet 

fra den tidligere minister, at det ikke rækker kun at satse på bløde områder som uddannelse og 

sundhed. ”Efter fire år er jeg nået til den erkendelse, at det ikke er tilstrækkeligt at se på de sociale 

sektorer, som FN's 2015-mål jo er rettet mod. Uden at inddrage den private sektor fastholder vi 

Afrika i en permanent afhængighed af bistand” (Jyllands-Posten 15.11.2008), udtaler hun. ”I nogles 

øjne er det ikke rigtig udviklingsbistand at inddrage den private sektor. Det er de myter, vi skal 

gøre op med. Vi skal gøre op med dogmet om, at det ikke er rigtig fattigdomsbekæmpelse at satse 

på økonomisk vækst ved at støtte den private sektor” fortsætter hun (Jyllands-Posten 15.11.2008). 

Fogh Rasmussens og Tørnæs‟ udtalelser giver indtryk af, at den hidtidige opfattelse af 

fattigdomsbekæmpelse er under pres, og at de danske udviklingsaktørers selvforståelse og levevis er 

truet, da der stilles spørgsmålstegn ved de værdier, som danske udviklingsaktører har arbejdet efter, 

og som har været hel centrale for den danske udviklingsbistand de sidste mange år.  
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Udviklingsaktørerne sætter regeringens artikulationer ind i den samlede udviklingskontekst og 

iagttager en klar forskel mellem før og efter kommissionens nedsættelse, hvilke nedenstående 

udtalelse fra MS‟ generalsekretæren Frans Mikael Jansen illustrerer godt: ”Hvis statsministeren vil 

gøre op med 'bistandssocialismen' og lave en radikal omlægning af udviklingsbistanden, hvad er 

det så, Danmark ikke længere vil støtte? Skal der nedlægges sundhedsprogrammer eller 

uddannelsesprogrammer, skal arbejdet med fremme af menneskerettigheder, god regeringsførelse 

og bekæmpelse af korruption nedprioriteres? Er det nødhjælp til ofre for naturkatastrofer eller 

krig, der skal have færre midler?” (Politiken 27.11.2008). Denne udtalelse viser, at 

udviklingsaktørerne bliver udfordret med kommissionens sigte, og at der er brug for at reartikulere 

aktørernes identitet på baggrund af hændelsen.  

 

‟Effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ bliver løsrevet fra det betegnede med regeringens artikulation, og 

udviklingsaktørerne kæmper om at komme med hegemoniske bud på en specifik fiksering af de 

kontigente relationer mellem ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ (betegnere) og hvilke indhold 

‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ skal tilskrives (betegnede). Derfor hævdes det i dette speciale, at 

regeringens artikulation af udviklingsbistanden efter nedsættelsen af Afrika-kommissionen anskues 

som en dislokation af udviklingsbistandsfeltet, og at ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ kommer til at 

optræde som en tom betegner, som alle aktørerne i udviklingsbistandsfeltet kæmper om at knytte 

mening til. 

 

På grund af dislokationen kan det, som sagt, iagttages, at det ikke længere er ‟begrundelsen for en 

refokusering af udviklingsbistanden‟, der optræder som tom betegner, da netop den dislokerede 

situation viser, at en refokusering af udviklingsbistanden allerede er en realitet, og at det derfor ikke 

længere giver mening at knytte an til dette. I stedet bliver det kampen om at betegne ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟, der kæmpes om. 

 

De nedenstående analyseafsnit vil vise resultatet af denne dislokation, hvor 

udviklingsbistandsaktørerne ser sig nødsaget til at gøre forsøg på at sedimentere en ny hegemonisk 

situation indenfor udviklingsbistandsfeltet.  
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6. Artikulationsanalyse af den offentlige debat 
 

I ovenstående artikulationsanalyse blev det analyseret, hvordan regeringen samt andre 

kommissionsmedlemmer fremstillede begrundelsen for Afrika-kommissionens arbejde udfra en 

række diskurser. Gennem deres artikulation meningstilskrev regeringen ‟begrundelsen for en 

refokusering af udviklingsbistanden‟ med den traditionelle diskurs, hvor den økonomiske diskurs 

fremstod som det, regeringen ønskede at fremme på bekostning af den traditionelle diskurs. I denne 

analyse vil det blive fremanalyseret, hvordan kommissionens omverden reagerer på overstående 

artikulation. Kildematerialet, som denne analyse dækker over, strækker sig fra det andet store møde 

i Afrika-kommissionen til lanceringen af kommissionens konkluderende rapport og den 

efterfølgende polemik, der fandt sted i den offentlige debat i medierne. Jeg vil referere til denne 

tidsperiode som den anden periode.  

 

Jeg vil i dette kapitel analysere, hvorledes der gennem artikulation knyttes elementer til 

nodalpunkter, så de opnår status af momenter, og dermed etablerer hegemoniske projekter, der 

kæmper mod andre hegemoniske projekter om at meningstilskrive den tomme betegner ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟. Den diskursive kamp om at knytte mening til den tomme betegner, opstod 

da regeringen skabte en dislokeret situation indenfor udviklingsbistandsfeltet, da de ændrede ved 

opfattelsen af, hvad ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ indebærer, som ovenstående kapitel viste.  

 

I denne analyse er det som nævnt ikke kun regeringens iagttagelser, der iagttages, men også 

regeringens omverdens iagttagelser af, hvad ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ indeholder. Derfor vil 

det diskursive felt fremstå som regeringens italesættelse på den ene side af differenslinjen med 

omverdenens italesættelse på den anden side, så det fremstår som en indbyrdes kamp mellem de to 

om at meningstilskrive hvad ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ indebærer eller ikke indebærer.  

  

Følgende diskurser er blevet identificeret i kildermaterialet for den anden periode: den økonomiske 

diskurs ligeledes med en økonomisk moddiskurs, den produktive landbrugsdiskurs med 

moddiskursen primærlandbrug samt den ideologiske diskurs ligeledes med en ideologisk 

moddiskurs. I nedenstående analyseafsnit vil jeg starte med særskilt at analysere de tre diskursive 

felter med hver deres diskurs/moddiskurs, for dernæst at analysere den samlede italesættelse af den 

offentlige debat for kommissionens anden periode.  
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6.1. Den økonomiske diskurs 

 

Det var, som nævnt, regeringens italesættelse af den økonomiske løsningsdiskurs, der ledte til en 

dislokation indenfor udviklingsbistandsfeltet, og det er derfor ikke mærkeligt, at en økonomisk 

diskurs også emergerer af specialets kildemateriale for den anden periode, da regeringens omverden 

føler et behov for at bekæmpe regeringens diskursive italesættelse af privatsektorudvikling i en 

fattigdomsbekæmpende kontekst.  

 

Jeg vil i dette analyseafsnit analyse, hvorledes regeringen samt regeringens omverden forsøger at 

meningstilskrive den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ ud fra henholdsvis en 

økonomisk diskurs og moddiskurs. Jeg vil analysere, hvilke momenter regeringen og dens 

omverden gennem artikulation knytter til privatsektorudvikling, der optræder som både diskursens 

og moddiskursens nodalpunkt. Men hvor regeringen gennem dens artikulation knytter positiv 

mening til nodalpunktet, knytter omverdenen negativ mening. De to nodalpunkter fremstår dermed 

som hinandens modsætninger.   

   

I Afrika-kommissionens anden periode italesætter regeringen stadig behovet for at skabe jobs til de 

mange arbejdsløse afrikanske unge mennesker. Jobs, der skal findes ved at satse på 

privatsektorudvikling. Regeringen italesætter privatsektorudvikling som løsningen til den 

bistandsafhængighed, som de gentagende gange har problematiseret i deres begrundelse for en 

refokusering af udviklingsbistanden. Regeringen artikulerer, at med privatsektorudvikling vil Afrika 

komme ud af den passive modtagerrolle, som kontinentet nu befinder sig i. Den 6. maj 2009, 

samme dag som Afrika-kommissionen kommer med sine anbefalinger, bringer Politiken et 

debatindlæg skrevet af Lars Løkke
5
 og Ulla Tørnæs, hvor de redegør for kommissionens initiativer. 

”Vi skal fremme unges muligheder gennem øget fokus på bæredygtig vækst drevet af den private 

sektor og det private initiativ, så vi kan skabe de nødvendige job og dermed bekæmpe 

fattigdommen… Økonomisk vækst og beskæftigelse skal gøre Afrikas udvikling bæredygtig”, skriver 

de blandt andet (Politiken 6.5.2009a). I ovenstående udtalelse lægger regeringen i sin artikulation 

                                                           
 

5
 Den 5. april 2009 bliver Lars Løkke Rasmussen statsminister efter Anders Fogh Rasmussen, der har fået den 

internationale toppost som Natos generalsekretær. Lars Løkker Rasmussen overtager dermed også formandsposten for 

Afrika-kommissionen.  
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vægt på, at der skal skabes bæredygtig udvikling, og at dette skal ske gennem den private sektor. 

‟Bæredygtig udvikling‟ optræder dermed som et moment, der indgår i regeringens diskursive kamp 

om at meningstilskrive den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. Regeringens 

omverden deler dog ikke synspunktet om, at privatsektorudvikling kan opfattes som bæredygtig 

udvikling, da de ikke mener, at privatsektorudvikling kommer de fattigste til gode. Ligeledes den 6. 

maj 2009 går 10 personer, der alle beskæftiger sig med udviklingsbistand, sammen om at skrive en 

kronik i Politiken. De skriver bl.a.: ”Vækst og udvikling af den private sektor er nødvendig for at 

bekæmpe fattigdom. Det er imidlertid ikke enhver form for vækst, der kommer de fattige til gode. I 

samfund præget af stor ulighed skaber bistand til erhvervsudvikling ofte større ulighed. Dér 

drypper det ikke nødvendigvis på degnen, når det regner på præsten” (Politiken 6.5.2009b). Ud fra 

ovenstående citat ses det, at regeringen og dens omverden ikke deler samme syn på, hvad der kan 

opnås med privatsektorudvikling. Omverdenen problematiserer, at privatsektorudvikling 

selvfølgelig vil hjælpe det involverede erhvervsliv, men at det er meget usandsynligt, at det vil have 

en positiv økonomisk effekt på resten af samfundet. Brugen af privatsektorudvikling vil ofte i 

omverdenens øjne skabe mere ulighed i samfundet, og derfor iagttages privatsektorudvikling ikke 

som værende effektiv fattigdomsbekæmpelse. I ovenstående artikuleres ‟privatsektorudvikling 

kommer ikke de fattigste til god‟ af regeringens omverden, og står dermed i kontrast til regeringens 

artikulation, hvor privatsektorudvikling fremstår som bæredygtigt udvikling, der vil være til gavn 

for hele samfundet.  

 

Regeringen har gentagende gange i sin artikulation fremhævet Asien som det gode eksempel på 

hvilken udviklingseffekt, der kan opnås med privatsektorudvikling. Tørnæs artikulerer: ”… vi skal 

også satse kraftigt på at hjælpe de afrikanske lande med at opbygge en stærk privat sektor. For det 

er en forudsætning for økonomisk vækst, for jobskabelse og dermed for at bekæmpe fattigdommen. 

Det viser erfaringerne - ikke mindst i Asien” (Berlingske Tidende 6.5.2009). I ovenstående udtalelse 

optræder ‟positiv erfaring fra Asien‟ som et moment i regeringens artikulation af den økonomiske 

diskurs. I regeringens diskursive kamp for at hegemonisere den økonomiske diskurs og dermed 

ideen om privatsektorudvikling søger den omverdenens accept af privatsektorudvikling, og dette 

sker her ved at lave en konkret sammenligning med Asiens tigerøkonomi. Regeringens omverden 

synes dog ikke lige så begejstrede for denne argumentation, da de mener, at erfaringer fra de to 

kontinenter ikke kan sammenlignes. Omverdenen iagttager, at Asien var et helt andet sted, da de 

oplevede deres økonomiske fremgang. ”At strategien har virket andre steder, blandt andet i 
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tigerøkonomierne i Asien, er selvfølgelig et argument. Men Afrika er trods alt anderledes 

sammensat end Asien og starter fra et niveau, der er meget lavt både med hensyn til sundhed, 

uddannelse, infrastruktur og for den sags skyld mangel på solide middelklasser til at drive projektet 

frem”, skriver Kristian Mouritzen (Berlingske Tidende 8.5.2009). I overstående artikuleres 

momentet ‟Afrika ikke kan sammenlignes med Asien‟, og indgår dermed i omverdenens 

italesættelse af, hvorfor privatsektorudvikling ikke fungerer som den mest ‟effektive 

fattigdomsbekæmpelse‟ i Afrika. 

 

Igennem regeringen og dens omverdens iagttagelser kan følgende forskelssættelse iagttages, at hvor 

regeringen ikke mener, at den sociale sektor kan bekæmpe fattigdom, mener omverdenen modsat at 

privatsektorudvikling ikke er fattigdomsorienteret. ”Sundhedsklinikker, grundskoler og rent 

drikkevand kan ikke udrydde fattigdommen i Afrika. Fattigdomsbekæmpelse kræver en privat 

sektor, der kan skabe job til de millioner af arbejdsløse” artikuleres det af den tidligere 

Udviklingsminister (Berlingske Tidende 6.5.2009). Hermed knyttes ‟den sociale sektor kan ikke 

udrydde fattigdom‟ til nodalpunktet ‟privatsektorudvikling‟ i den økonomiske diskurs, da 

regeringen igen italesætter, at det er igennem den private sektor, at fattigdomsbekæmpelse opnås. 

Modsat mener regeringens omverden, som nævnt, at et øget fokus mod privatsektorudvikling vil 

gøre den samlede udviklingsbistand mindre fattigdomsorienteret, og derfor mener den ikke, at 

privatsektorudvikling kan sidestilles med effektiv fattigdomsbekæmpelse. Lektor ved Roskilde 

Universitet Preben Kaarsholm udtaler: ”Et overdrevet fokus på private initiativer kan bruges til en 

politisk nedgørelse af bistanden, som gør den mindre orienteret mod at bekæmpe fattigdom” 

(Kristeligt Dagblad 6.5.2009b). En tilsvarende kritik lyder fra generalsekretæren i Mellemfolkeligt 

Samvirke: ”Man er ved at sælge fattigdomsorienteringen i bistanden, og man er ved at kaste penge 

ind i et område, hvor vi næsten kun har dårlige erfaringer. Den erhvervsbistand, der har været 

givet gennem de sidste 35 år, har næsten hele vejen rundt fået elendige evalueringer”, udtaler Frans 

Mikael Jansen (Udvikling 26.5.2009). Ud fra ovenstående artikulationer kan det iagttages at 

omverdenen knytter momentet ‟privatsektorudvikling er ikke fattigdomsorienteret‟ til 

moddiskursens nodalpunkt.  

 

Som ovenstående udtalelse af Frans Mikael Jansen også viser, findes der i omverdenen ikke den 

store tiltro til Danidas erhvervsinstrumenter (Blandede Kreditter, Offentlige Private Partnerskaber 

samt Business-to-Business programmet). Omverdenen mangler beviser for, at 
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erhvervsinstrumenterne har en positiv udviklingseffekt, og ikke kun gavner de få virksomheder, der 

er direkte involveret i programmerne. Regeringens omverden hævder, at flere evalueringer har vist, 

at der ikke skabes fattigdomsbekæmpelse ved brugen af erhvervsinstrumenter. Ifølge Berlingske 

Tidende advarer MS, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og IBIS blandt andre kritiske 

organisationer regeringen mod at satse på privatsektor-programmer og andre 

erhvervsstøtteprogrammer, som gennem en længere årrække har hjulpet danske virksomheder med 

at etablere sig i ulandene: ”Adskillige evalueringer har vist, at dansk privatsektorbistand har skabt 

økonomisk vækst for de direkte involverede virksomheder, men ingen generel samfundsmæssig 

vækst” (Berlingske Tidende 6.5.2009). Trods kritik ønsker regeringen fortsat at støtte op om disse 

initiativer og deler ikke omverdenens syn på, at erhvervsinstrumenterne ikke er 

fattigdomsorienterede. ”Regeringen vil fortsat give høj prioritet til erhvervssektorudvikling og 

erhvervsinstrumenterne. Erhvervsinstrumenterne er med til at sikre en mere livskraftig og 

bæredygtig erhvervsudvikling og vækst i Afrika. De bidrager til at udrydde kontinentets fattigdom 

og er et vigtigt element i realiseringen af Afrika -kommissionens mål” udtaler Ulla Tørnæs (UM 

1.4.2009). At regeringen ser erhvervsinstrumenterne som et middel til at realisere Afrika-

kommissionens initiativer får blandt andre Frans Mikael Jansens til at frygte at pengene, der er sat 

af til at følge op på kommissionens initiativer, ikke vil komme de fattige til gode. ”Med dette tiltag 

kan vi måske udvikle middelklassen i byområderne. Men formålet med dansk udviklingsbistand er at 

hjælpe de fattigste, og vi betaler ikke til, at nogle erhvervsvirksomheder kan få bedre vilkår”, 

udtaler han (Jyllandsposten 7.5.2009). Samme holdning har Mogens Lykketoft, tidligere 

udenrigsordfører i Socialdemokratiet, ifølge Jyllands-Posten: ”Der har været for mange eksempler 

på, at interessen for at støtte det private erhvervsliv ikke har gavnet de fattigste afrikanere. Det har 

derimod gavnet danske virksomheder og enkeltstående kapitalister i Afrika,” udtaler han (Jyllands-

Posten 7.5.2009). Ud fra ovenstående kan det iagttages, hvordan regeringen og dens omverden 

artikulerer erhvervsinstrumenterne indenfor hver sin side af differenslinjen. Hvor regeringen knytter 

‟erhvervsinstrumenterne‟ til den økonomiske diskurs, knytter omverdenen ‟gavner kun danske 

virksomheder‟ til den økonomiske moddiskurs. Omverdenen sidestiller erhvervsinstrumenterne med 

danske virksomheders og enkelte afrikanske kapitalisters vækst og ikke den generelle afrikanske 

befolkning, hvorimod regeringen iagttager, at erhvervsinstrumenterne bidrager til at udrydde 

Afrikas fattigdom.   
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I artikulationsanalysen af regeringens italesættelse af begrundelsen for Afrika-kommissionen 

artikulerede regeringen, at det var på tide at gøre op med årtiers berøringsangst over for 

inddragelsen af den private sektor da det er gennem den private sektor at Afrika vil kunne opleve 

økonomisk vækst og øget beskæftigelse. Den artikulation forsætter regering med i kommissionens 

anden periode. ” [I] forbindelse med arbejdet i regeringens Afrika-kommission synes jeg, det står 

mere lysende klart i dag end nogensinde tidligere, at der skal økonomisk vækst til, hvis vi skal 

bekæmpe fattigdommen, udtaler Tørnæs (Jydske Vestkyst 7.12.2008). Hun fortsætter: 

”Afrikakommissionen har samstemmende anbefalet, at privatsektordrevet vækst og jobskabelse for 

unge skal prioriteres langt højere. Det er det bedste middel til fattigdomsbekæmpelse… 

Omlægningen skal mærkes og resultere i bedre brug af danske bistandskroner” (um.dk 6.5.2009). 

Her italesætter Tørnæs den konsensus, som regeringen mener de har skabt med Afrika-

kommissionen. En konsensus om kommissionens fokus og fremgangsmåde, som de gentagne gange 

artikulerer at have fuld opbakning til fra de andre kommissionsmedlemmer. I ovenstående citat 

bliver det også meget tydeligt artikuleret af Tørnæs, at for regeringen skabes den mest effektive 

fattigdomsbekæmpelse ved at prioritere ‟økonomisk vækst og jobskabelse‟, der dermed optræder 

som et moment i regeringen artikulation. Modsat regeringen mener omverdenen, som der er vist 

flere eksempler på, at økonomisk vækst og jobskabelse ikke er effektiv fattigdomsbekæmpelse. 

Ideen med økonomisk vækst og jobskabelse virker, ifølge omverdenen, bedst i de lande, der 

allerede er forholdsvise velfungerende. ”Idéen med at styrke landet gennem virksomhederne giver 

mening for de lande, som er mest velfungerende, men for de fattigste lande vil det ikke gøre nogen 

forskel”, mener lektor ved Roskilde Universitet Preben Kaarsholm (Kristeligt Dagblad 6.5.2009a). 

Han bliver bakket op i sin udtalelse af et medlem af Afrika-kommissionen, Christian Friis Bach, der 

anerkender, at anbefalingerne primært retter sig mod de lande, som er nogenlunde velfungerende. 

Han mener derfor, at det er vigtigt fortsat at holde øje med, om den danske bistand når ud til de 

fattigste mennesker. ”Hører du til de fattigste, står det ikke lige for at tage et lån til at opbygge en 

virksomhed, og derfor rammer vi gennem anbefalingerne dem, som allerede kan noget”, forklarer 

han (Kristeligt Dagblad 6.5.2009a). Hermed italesættes selv fra kommissionens egne rækker en 

frygt for, at satsningen på økonomisk vækst og jobskabelse kan gå ud over den samlede 

fattigdomsorientering. Blandt danske NGO'er og udviklingseksperter er det, ifølge Udvikling, ikke 

svært at finde kritikere af Afrika-kommissionens anbefalinger. En af kritikkerne er 

generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp, Henrik Stubkjær. ”Der er ingen faglig begrundelse for 

at hæve privatsektoren på den måde, man gør her. Det er et ideologisk felttog. Vi har ikke set før, at 
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direkte privatsektorstøtte er fattigdomsbekæmpende, eller at det skaber en stor bæredygtig, 

innovativ sfære omkring sig. Det er der ingen evalueringer, som viser”, udtaler han (Udvikling 

26.5.2009). Hvor ‟økonomisk vækst og jobskabelse‟ optræder som et moment i regeringens 

hegemoniske projekt ‟privatsektorudvikling‟, optræder ‟mister fattigdomsorienteringen‟ som et 

moment i omverdenens hegemoniske projekt for, hvorfor privatsektorudvikling ikke kan iagttages 

som den mest effektive fattigdomsbekæmpelse.  

 

Opsamling  

Jeg har i ovenstående analyseafsnit vist, hvordan en række forskellige momenter samler sig om hver 

sit nodalpunkt gennem henholdsvis regeringens og dens omverdens artikulation. Det ses, at hvor 

regeringen i sin artikulation knytter positivt ladede momenter til nodalpunktet 

‟privatsektorudvikling‟, knytter omverdenen gennem sin artikulation negativ ladet mening til 

nodalpunktet ‟privatsektorudvikling‟. Men hvor regeringen gennem sin artikulation kommer med 

momenter, der beskriver, hvad de iagttager som indbegrebet af ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse, 

fremstår omverdenens artikulation af momenter at være hvad effektiv fattigdomsbekæmpelse ikke 

er.  

 

Nedenstående figur illustrer forskellene mellem den økonomiske diskurs og moddiskurs: 
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6.2. Landbrugsdiskursen 

 

I specialets kildemateriale for den anden periode fylder diskussionen om landbrugsudvikling utrolig 

meget, så meget at landbruget emergerer som to selvstændige diskurser. Diskussionen omhandler, 

hvorvidt Afrika-kommissionen i tilstrækkelig grad har inddraget landbruget i sin refokusering af 

udviklingsbistanden. Det kan iagttages, at hvor regeringen taler ud fra en produktiv 

landbrugsdiskurs, taler omverdenen ud fra en primærlandbrugsdiskurs. Ligeledes knytter regeringen 

momenter til nodalpunktet ‟produktionslandbrug‟ gennem sin artikulation, hvorimod regeringens 

omverden knytter mening til nodalpunktet ‟primærlandbrug‟ gennem sin artikulation.  

 

Jeg vil i dette afsnit analysere, hvorledes henholdsvis regeringen og dens omverden knytter mening 

til den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ indenfor det diskursive felt, hvor der 

kæmpes om landbrugets betydning i forhold til fattigdomsbekæmpelse.  

 

Da Afrika-kommissionen blev nedsat, blev regeringen kritiseret for, at der var for lidt fokus på 

landbruget. Mod slutningen af 2008 bliver regeringen mere bevist om, at det er nødvendigt at 

artikulere vigtigheden af landbrugsudvikling. ”I Afrika-Kommissionen, som Danmark har nedsat, 

fokuserer vi på investeringer i landbruget og på vigtigheden af, at de fattigste lande ikke kun 

producerer råvarerne, men også bliver i stand til at forarbejde dem. Det kan skabe arbejdspladser 

og dermed fortsat vækst” udtaler Ulla Tørnæs (Kristeligt Dagblad 28.11.2008). Det kan hermed 

iagttages, at regeringen sidestiller en investering i produktionsapparaterne med en investering i 

landbruget. Hermed optræder ‟landbrugsinvesteringer i form af produktionsapparaterne‟ som et 

moment, der gennem artikulation bliver knyttet til regeringens nodalpunkt ‟produktionslandbrug‟. 

Regeringens omverden deler ikke denne opfattelse, og ser Afrika-kommissionens initiativ om at 

støtte landbruget gennem produktionsapparaterne som værende et udtryk for endnu mindre fokus på 

landbruget. Poul Buch-Hansen fra konsulentfirmaet Development Associates i København har i 

forbindelse med mødet i Addis Ababa og de konkrete anbefalinger, der blev præsenteret som 

udkommet af mødet, udtalt: ”Det er en katastrofe, at Danmark skærer ned på 

landbrugsprogrammer, for i de fattigste lande er landbruget basis for al vækst (Jyllands-Posten 

21.11.2008). Christian Friis Bach, der som nævnt tidligere selv er medlem af kommissionen, har 

gennem hele forløbet kæmpet for at landbruget skulle inddrages endnu mere. Han giver udtryk for, 

at han er tilfreds med rapporten, men at han gerne havde set, at et af initiativer havde omhandlet 
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primærlandbrug: ”Jeg ville gerne have haft, at der var endnu mere fokus på landbruget, fordi det er 

der, hvor man kan gøre allermest - også for de unge (Politiken 5.5.2009). Gennem omverdenens 

artikulation optræder ‟landbrugsudvikling er basis for vækst‟ som et moment, der knyttes til 

nodalpunktet ‟primærlandbrug‟.    

 

Både regeringen og dens omverden iagttager, at landbruget spiller en rolle for udviklingen af 

Afrikas vækstpotentiale, men hvor regeringen italesætter, at der ikke er en forskel mellem 

privatsektorudvikling og landbruget, ser omverden denne italesættelse som endnu en nedprioritering 

af landbrugsudviklingen. Ulla Tørnæs artikulerer: ”Og lad mig understrege, at der ikke er et 

modsætningsforhold mellem det private erhvervsliv og landbrug” (Politiken 9.6.2009). I citatet 

ækvivaleres momentet ‟ingen modsætning mellem det private erhvervsliv og landbruget‟ med 

nodalpunktet ‟tilstrækkelig landbrugsfokusering‟. Udtalelsen kommer som respons på den kritik, 

der har været i den offentlige debat af regeringens manglende fokus på landbruget i 

udviklingslandene. Regeringens italesættelse af, at det private erhvervsliv og landbruget kan 

sidestilles, fremstår uklar, og det er ikke mærkeligt, at regeringens omverden reagerer på dette. 

Chefrådgiver Erling Rasmussen artikulerer det således: ”…udviklingsminister Ulla Tørnæs, som 

gang på gang benægter, at Danida igennem de seneste 15-20 år systematisk har skåret ned på 

støtten til Afrikas landbrugere og dermed udhulet dansk udviklingspolitiks hovedmålsætning, som 

er bekæmpelsen af fattigdommen… Fra Ulla Tørnæs' side forsøges nedskæringen camoufleret ved 

at fremhæve, at Danida i stigende grad yder støtte til Afrikas private sektorer, og da landbrug er et 

privatsektorerhverv, så modtager landbruget den samme bistand som hidtil - men bare på en anden 

måde. Ren tryllekunst” (Politiken 1.7.2009). Her artikuleres det fra regeringens omverden, at 

sidestillingen af det private erhvervsliv med landbruget, og dermed troen på, at en fokusering på 

den private sektor kommer subsistenslandbrug til gode, er overvurderet og noget som regeringen, 

ifølge omverdenen, blot benytter i sin artikulation for netop at lukke munden på kritikere og dermed 

omverdenen. I ovenstående udtalelse optræder ‟landbrugsudvikling har hvilet i alt for mange år‟ 

som et moment i omverdenens artikulation.  

 

Kritikken fra omverdenen af, at regeringen har nedprioriteret landbrugsudviklingen igennem en 

årrække, bliver ikke mindre, da omverdenen iagttager, at der med Afrika-kommissionen ikke 

kommer det øgede fokus på primærlandbrug, som omverdenen ønsker. ”Afrikas altoverskyggende 

problem ligger hos de fattige på landet og i, at Afrika ikke kan brødføde sig selv. Den mest 
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perspektivrige støtte til erhvervslivet er at øge effektiviteten hos småbønder på landet. Det er 

påfaldende, at man slet ikke har taget den del op [i Afrika-kommissionen]” udtaler Steen Folke fra 

DIIS (Politiken 7.5.2009). Lektor Jakob Lindahl savner også fokus på bønderne og peger på 

konsekvenserne: ”Småbønderne bliver taberne i det her spil. Det kommer til at gå ud over 

fattigdomsreduceringen” (Information 7.5.2009). Her artikuleres, hvordan den manglende fokus på 

subsistensbønderne går ud over omverdenens opfattelse af effektiv fattigdomsbekæmpelse. ‟Afrika-

kommissionen skulle have fokuseret mere på landbruget‟ optræder som moment i omverdenens 

italesættelse af, hvorfor de ikke mener, at Afrika-kommissionen med dens initiativer vil få den store 

effekt på Afrikas samlede fattigdomsreduktion. Ulla Tørnæs svarer igen i et debatindlæg den 9. juni 

2009. Hun skriver: ”Begge indlæg bærer præg af en række misforståelser samt en begrænset indsigt 

i Afrikakommissionens arbejde og anbefalinger”. Hun forklarer videre: ”Jeg er enig med…, at 

donorerne i mange år ikke fokuserede tilstrækkeligt på landbrug og udviklingen af de private 

sektorer i det hele taget. Det gør regeringen noget ved både gennem Afrikakommissionen og i kraft 

af landbrugs-eller erhvervssektorprogrammer - med stort indhold af støtte til udvikling af 

landbrugserhvervene - i stort set alle vores programsamarbejdslande i Afrika. (Politiken 9.6.2009). 

Et øget fokus på erhvervsudvikling i Afrika, som Afrikakommissionen anbefaler, vil derfor komme 

landbruget til gode - og bidrage til at skabe bæredygtig økonomisk vækst og nye og bedre job 

(Politiken 9.6.2009). Ud fra ovenstående artikulation af momentet ‟med Afrika-kommissionen 

kommer der fokus på landbruget‟ er det svært at gennemskue hvor meget af udviklingsbistanden 

regeringen regner med, at der i fremtiden skal gå til primærlandbrug, og hvor meget der skal gå til 

den private sektor generelt.   

 

Opsamling 

Ud fra overstående kan det iagttages, at det diskursive felt, der udspringer af regeringens og 

omverdenens italesættelse af landbrugets betydning for en effektiv fattigdomsbekæmpelse, bliver af 

teknisk karakter. Begge parter er enige om, at landbrugsudvikling er vigtig for Afrikas 

vækstpotentiale, men graden af landbrugsinvesteringer er de uenige om. Det ses at regeringen 

igennem deres artikulation hele tiden sidestiller landbruget med den private sektor og Afrikas evne 

til selv at kunne forarbejde sin landbrugsproduktion. Omverdenen iagttager modsat, at der ikke 

bliver noget at forarbejde hvis ikke udviklingen af primærlandbrug inddrages i den samlede 

udviklingspolitik, og at regeringen i sin artikulation uden inddragelse af primærlandbrug ikke 

afspejler ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟.  
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Nedenstående figur viser modsætningerne mellem regeringens og dens omverdens artikulation af 

landbrugets betydning. 

 

6.3. Den ideologiske diskurs 

 

Afrika-kommissionen og dens initiativer har medført, at artikulationen fra regeringens omverden 

har fået et meget personligt præg, da statsministeren og udviklingsministeren spiller en afgørende 

rolle i omverdenens kritik af kommissionens arbejde. Denne kritik har jeg identificeret som en 

ideologisk diskurs ligeledes med en ideologisk moddiskurs. Både regeringen og dens omverden 

knytter mening til nodalpunktet ‟regeringen‟ gennem deres artikulation, men ud fra hvert deres 

synspunkt.  

  

Afrika-kommissionens fokusområder og initiativer sætter, som nævnt tidligere, gang i en diskussion 

i de offentlige medier, hvor regeringen kritiseres for at pålægge udviklingsbistanden sine 

ideologiske holdninger.  Ulla Tørnæs svarer på denne kritik med ordene: ”…men måske allervigtigst 

fremføres det med henvisning til Afrikakommissionen, at privatsektorbistanden blot er et udtryk for 

liberal ideologi. Jeg vedkender mig gerne at være liberal. Og, ja, udviklingsbistand handler om 

holdninger (Information 22.5.2009). Her artikuleres det ærligt fra regeringen, at 

udviklingsbistanden selvfølgelig også er politik, og regeringens politiske ideologi selvfølgelig også 

smitter af på sine iagttagelser af, hvad effektiv fattigdomsbekæmpelse er. Hermed optræder 

‟udviklingsbistand handler om holdninger‟ som et moment i regeringens artikulation. Modsat mener 
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omverdenen, som nævnt tidligere, ikke at udviklingsbistanden skal være symbol på den siddende 

regerings ideologi. Ole Mølgård Andersen, tidligere ansat i Udenrigsministeriet: ”Der er intet galt i 

at yde støtte til styrkelse af den private sektor, forudsat det er det, modtagerlandene ønsker fra 

Danmark og ideologiske fordomme ikke overskygger modtagerlandenes egen prioritering, som det 

desværre ser ud til er sigtet med statsministerens Afrikakommission” (Politiken 26.11.2008). Han 

bliver bakket op i sit synspunkt af Klaus Winkel: ”Pudsigt nok har den [Afrika-kommissionen] nu 

barslet med forslag, som i alt væsentligt er identiske med, hvad regeringen længe har ment” 

(Politiken 10.5.2009). Her artikulerer regeringens omverden, at de ser kommissionens anbefalinger 

som ‟ren ideologi fra regeringens side‟. I ovenstående skal momentet ‟ren ideologi fra regeringens 

side‟ ikke forstås som en positiv artikulation, da det for omverdenen er den forkerte regerings 

ideologi, der artikuleres. 

 

Regeringen mener, at omverdenens modvilje mod privatsektorudvikling netop ligger i modviljen 

mod den som regering. ”Jeg tror på, at vi hjælper de fattige lande bedre på langt sigt, hvis vi 

kommer bort fra det gamle bistandsmantra om, at fattigdomsbekæmpelse og inddragelse af den 

private sektor ikke hænger sammen. Jeg er så ærgerlig over, at en gruppe kritikere har så 

fastgroede holdninger og at de åbenbart ikke evner at se og anerkende de muligheder, der ligger 

lige foran os... [D]et er tåbeligt, hvis man på grund af ideologiske kvababbelser ikke vil se den 

private sektor som det indlysende aktiv det rent faktisk er” (Information18.8.2009). Ovenstående 

udtalelse fra Ulla Tørnæs er stræk kritisk overfor, hvad regeringen italesætter som omverdenens 

fastgroede holdninger. Holdninger, som regeringen mener ikke er åbne overfor muligheden for, at 

privatsektorudvikling kan være fattigdomsbekæmpende. Omverdenen må, ifølge regeringen, se ud 

over regerings/oppositions-problematikken, og ikke med det samme udelukke, at 

privatsektorudvikling kan være fattigdomsreducerende. Hermed optræder ‟tåbeligt ikke at 

anerkende privatsektorudvikling‟ som et moment i regeringens italesatte ækvivalenskæde. 

Regeringen har ret i sine iagttagelser af, at omverdenen iagttager Afrika-kommissionen og dens 

fokus på privatsektorudvikling som et ideologisk prestigeprojekt. ”Der er ikke nogen tvivl om, at det 

er ideologi fra Foghs side, når han prioriterer bistand til den private sektor som den endelige 

løsning på fattigdomsproblemet i Afrika. Han har klart benyttet sig af muligheden for at promovere 

sig selv,” siger Poul Buch-Hansen (Information 6.5.2009), der hentyder til, at Anders Fogh 

Rasmussen skulle have brugt Afrika-kommissionen til at profilere sig selv til en international 

toppost. ”De initiativer, som kommissionen kommer med, siger mindre end lidt, og de er slet ikke 
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nye. Set ud fra en fattigdomsorienterende vinkel, er det et slag i luften. Jeg tvivler på, at det batter i 

forhold til fattigdomsproblemet i Afrika”, udtaler Buch-Hansen (Information 6.5.2009). 

Socialdemokraterne er også kritiske. Udenrigsordfører Jeppe Kofod italesætter Afrika-

kommissionen som ”et prestigeprojekt med forkert fokus” (Berlingske Tidende 7.5.2009). 

Omverdenen ser Afrika-kommissionen som et prestigeprojekt med initiativer, der ikke kan betegnes 

som værende effektiv fattigdomsbekæmpelse. ‟Prestigeprojekt‟ optræder dermed som et moment i 

omverdenens artikulation.  

 

Ulla Tørnæs artikulerer ovenpå kritikken, der ligeledes blev artikuleret i den økonomiske 

moddiskurs omhandlende, at regeringen kun satser på privatsektorudvikling for at støtte danske 

virksomheder, der ønsker at investerer i Afrika: ”Mange mennesker synes konspirationsteorier er 

spændende. Mogens Buch-Hansens konspirationsteori går ud på, at jeg som udviklingsminister 

udelukkende er interesseret i at kanalisere flest mulige skattekroner over i de private virksomheders 

lommer, mens jeg og hele Udenrigsministeriet ikke lytter til kritik. Jeg udstilles som den kyniske 

minister, der ikke har til sinds at gøre noget som helst for at hjælpe de fattige mennesker i u-

landene. Men jeg har mod på at tænke udviklingsbistanden i nye baner og bruge de muligheder, der 

helt åbenbart ligger for vore fødder…”(Information18.8.2009). Hermed optræder 

‟udviklingsbistand i nye baner‟ som et moment i regeringens ækvivalenskæde.  Kritikken af Afrika-

kommissionens fokus på privatsektorudvikling artikuleres således af regeringens omverden: ”Den 

såkaldte udviklingsminister Ulla Tørnæs har arrogant afvist kritik fra de organisationer og 

eksperter, der arbejder i Afrika. Venstre lægger ikke skjul på, at Kommissionens anbefalinger skal 

bruges til at omlægge dansk ulandsbistand til mere erhvervsstøtte!” (Arbejderen 15.5.2009). Et 

argument, der også bliver brugt af Mogens Buch-Hansen. Han udtaler: ”Bare man da ville sige det 

rent ud at Regeringen ønsker at give bistandspenge til dansk erhvervsliv, på trods af, at evaluering 

efter evaluering har vist, at denne støtte ikke fremmer målsætningen med bistanden - at afhjælpe 

fattigdommen (Information 12.8.2009). Ud fra ovenstående ses, at omverdenen iagttager det øgede 

fokus på privatsektorudvikling som et skalkeskjul for at støtte dansk erhvervsliv i Afrika. ‟Bistand 

til dansk erhvervsliv‟ optræder dermed som moment i omverdenens ækvivalenskæde. 

 

I den ideologiske diskurs emergerer det moment, som regeringen gentagne gange benytter sig af for 

at legitimere ændringen af udviklingsprioriteterne, nemlig artikulationen af, hvem de rigtige 

udviklingsbistandseksperter er. Hvor omverdenen italesætter, at regeringen har taget 
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kommissionsmedlemmerne som gidsler i deres egen ideologiske målsætning, fremhæver 

regeringen, at de har fokuseret på privatsektorudvikling i Afrika-kommissionen, fordi Afrika har 

ønsket det. Ulla Tørnæs undertaler: ”at størstedelen af kommissionens medlemmer er fremtrædende 

afrikanere, og at de bedre end danske organisationer og eksperter ved, hvor skoen trykker” 

(Berlingske Tidende 7.5.2009). Hun fortætter: ”Vi må give en bistand, der bygger på den enkeltes 

virkelyst frem for passiv forsørgelse. Og jeg glæder mig over, at de afrikanske medlemmer af 

Afrikakommissionen - de egentlige bistandseksperter - er enige i denne ideologi! Jeg synes faktisk, 

at det er udtryk for en typisk dansk arrogance, at såkaldte bistandseksperter her i Danmark mener 

at have mere forstand på afrikanske behov end afrikanerne selv” (Information 22.5.2009). Her ses 

det, hvordan regeringen igennem sin artikulation ækvivalerer ‟de rigtig udviklingseksperter‟ med 

nodalpunktet ‟regeringen‟ i sin hegemoniske kamp om at meningstilskrive den tomme betegner 

‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. Regeringen understreger gang på gang at regeringen og Afrika-

kommissionen har belæg for sine konkrete initiativer, da de bygger på et ønske fra Afrika. Et ønske, 

som regeringen mener er kommet til udtryk gennem de konferencer og workshops, der er blevet 

afholdt af Afrika-kommissionen samt de ønsker som kommissionens egne afrikanske medlemmer 

har givet udtryk for. ”Afrika-kommissionen har gentagne gange fået bekræftet, at afrikanerne selv 

efterspørger jobmuligheder, hjælp til iværksætteri og bedre adgang til finansiering i den private 

sektor. Det må vi acceptere og bidrage til!” (UM 1.4.2009). Ud fra ovenstående artikulationer ses 

det, at regeringen forsøger at meningsudfylde den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ 

ved at artikulere, at der med ‟de rigtig bistandseksperter‟, afrikanerne selv, skabes ejerskab for 

udviklingsinitiativerne, der dermed har større mulighed for at lykkes. Regeringen bliver derimod af 

omverdenen kritiseret for, at kommissionsmedlemmerne ikke havde andre valgmuligheder end at 

iagttage udviklingsbistanden gennem den af regeringen udarbejdede betænkning, der havde 

privatsektorudvikling som omdrejningspunkt. Anita Bay Bundegaard udtaler: ”Kommissionens 

medlemmer accepterede desværre at blive taget som gidsler i Foghs opgør og har da også 

anbefalet, at man bør satse langt mere på at støtte den private sektor i Afrika” (Politiken 8.5.2009). 

Hun bliver bakket op af Mogens Buch-Hansen, der udtaler: ”For bistandsminister Ulla Tørnæs 

havde jo på snedig vis forsøgt at lukke munden på os, der har arbejdet fagligt, teoretisk og praktisk 

med bistand i mange år ved gennem Afrikakommissionen at få en lang række afrikanske eksperter 

til at udtale sig om den private sektors rolle i Afrikas udvikling. Da opdraget for 

Afrikakommisionen var snævert at se på den private sektors rolle i udviklingen, kan det ikke undre, 

at også de afrikanske medlemmer peger på, hvilke roller den private sektor kan have…” 
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(Information 12.8.2009). De kritiserer, at Ulla Tørnæs forsøger at lukke munden på kritikkerne ved 

at henvise til, at det er Afrika, der har ønsket den øgede fokus på privatsektorudvikling, og de mener 

ikke, at kommissionsmedlemmerne har haft andre muligheder end at pege på privatsektorudvikling 

ud fra det kommissorium, som regeringen havde udarbejdet. ‟Kommissionsmedlemmerne blev taget 

som gidsler‟ optræder dermed som moment i omverdenens ækvivalenskæde.  

 

Opsamling 

Ud fra ovenstående iagttagelser af det diskursive felt struktureret af regeringen og dens omverdens 

ideologiske artikulationer, kan det iagttages at artikulationen får et meget personligt præg, da både 

regeringen og dens omverden beskylder hinanden for ikke at være fattigdomsorienteret i deres 

artikulation. Den ideologiske diskurs fremstår dermed mere som en politisk politisering mellem de 

to parter end et reelt forsøg på at meningstilskrive ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. 

    

 

6.4. Delkonklusion  

 

Formålet med denne analyse var at vise, hvordan der diskursivt produceres meningssystemer, der 

alle kæmper om at meningsudfylde den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. Ud fra 

ovenstående diskursive italesættelse kan det iagttages, at regeringen i kommissionens anden periode 

fortsætter sin artikulation af den økonomiske diskurs, italesat omkring nodalpunktet 

privatsektorudvikling. Regeringen prøver gennem sin artikulation stadig at gøre op med den 

traditionelle måde at opfatte udviklingsbistanden på, men i denne anden periode får dens 
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artikulation modspil fra omverdenen. Det kan konkluderes, at regeringens omverden i den 

økonomiske moddiskurs indirekte meningstilskriver den tomme betegner ved at italesætte, at 

privatsektorudvikling ikke er ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. Men da de ikke selv italesætter, 

hvad de iagttager som ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟, fremstår regeringens meningstilskrivelse 

ud fra den økonomiske diskurs stærkere. Det kan konkluderes, at regeringen måske ville have 

opnået omverdenens accept af privatsektorudvikling i kommissionens anden periode, hvis 

privatsektorudvikling havde været centret omkring det primære landbrug og subsistensbonden, som 

synes for omverdenen at spille en meget afgørende rolle i dens kritik af Afrika-kommissionens 

fokusområder. Det kan også iagttages, at regeringen bliver mere opmærksom på at italesætte 

landbruget i denne periode, men ud fra ideen om produktionslandbrug, hvilket omverdenen ikke 

iagttager som værende fattigdomsbekæmpende. Artikulationen af landbruget fremstår derfor som en 

teknisk diskurs. Det kan konkluderes, at omverdenen står stærkere i sin meningstilskrivelse af den 

tomme betegner gennem primærlandbrug, end regeringen gør med sin artikulation af 

produktionslandbruget, da regeringen ikke italesætter, hvordan den vil opnå ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟ gennem landbruget, men i artikulation fokuserer mere på, hvordan der 

opnås fattigdomsbekæmpelse gennem den private sektor. Den ideologiske diskurs og moddiskurs 

fremstår mere som en politisering mellem regeringen og oppositionen end som et reelt forsøg på at 

meningstilskrive den tomme betegner, og det kan derfor ikke konkluderes, hvilke af de to, der stod 

stærkest i sin artikulation.  
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7. Artikulationsanalyse af fremtidens udviklingspolitik    

 

I slutningen af august 2009 udkom regeringens årlige udviklingspolitiske prioriteringsplan til 

udgiftsrammer for bistandssamarbejdet (2010-2014). I prioriteringsplanen fremgår det, at der skal 

udarbejdes en ny overordnet strategi for dansk udviklingssamarbejde, der skal afløse den 10 år 

gamle Partnerskab 2000. Det bliver beskrevet, at Afrika-kommissionens anbefalinger vil få en 

markant plads i den nye strategi (Danida august 2009:3-4). Ligeledes bliver finanslovsforslaget for 

2010 offentliggjort i august 2009. Ovenstående offentliggørelser starter artikulationen af fremtidens 

udviklingspolitik i den offentlige debat. Debatten omhandler kritikken af udsigten til, at visse 

bistandsmidler bliver kanaliseret væk fra den traditionelle bistandsform for i stedet at gå til 

regeringens prestigeprojekt – Afrika-kommissionen. Kildematerialet, som denne analyse dækker 

over, tager udgangspunkt i ovenstående offentliggørelser af, at der har været et større sigte med 

Afrika-kommissionen end bare nogle få konkrete anbefalinger frem til september 2010. Jeg vil 

referere til denne tidsperiode som den tredje periode. 

 

Denne analyse handler, ligesom artikulationsanalysen af den offentlige debat, om hvordan 

regeringen og dens omverden kæmper om at meningsudfylde den tomme betegner ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelses‟. Da det går op for resten af udviklingsbistandsfeltet, at regeringen har haft 

et større sigte med Afrika-kommissionen, og at dens anbefalinger vil få afgørende betydning for den 

nye udviklingsstrategi, starter der en polemik om, hvilke områder, der vil blive undladt på 

bekostning af privatsektorudvikling. Det er netop også en prioriteringsdiskurs, der emergerer af 

kildematerialet for den tredje periode. Italesættelsen af den manglende fokuseringen på den sociale 

sektor bliver særdeles tydelig i den tredje periode, da omverdenen iagttager at regeringens 

prioriteringer ikke længere kun bliver italesat ud fra Afrika-kommissionen, men nu bliver italesat ud 

fra den samlede danske udviklingsbistand. Det diskursive felt udspringer således af en 

prioriteringsdiskurs italesat af regeringen, og med en prioriterings-moddiskurs italesat af 

omverdenen.   

 

I august 2009 italesætter regeringen for første gang at en gradvis omlægning af hele den danske 

udviklingsbistand skal påbegyndes. Ulla Tørnæs understreger dog, at denne omlægning stadig vil 

have som overordnet målsætning at være fattigdomsbekæmpende.  ”Regeringens overordnede 

målsætning om at bekæmpe global fattigdom ligger fast”(Berlingske Tidende 24.8.2009). Men 
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samtidig italesætter regeringen, at: ”Fattigdom bekæmpes kun, hvis økonomisk vækst også fører til 

mere beskæftigelse... Der vil ske en gradvis omlægning af bistanden til Afrika med øget fokus på 

den private sektor som drivkraft for vækst, jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse” (UM 

09.10.2009). Hermed optræder ‟gradvis omlægning af bistanden med øget fokus på den private 

sektor‟ som et moment. Regeringens omverden får indsigt i, hvilke konkrete temaer den nye 

udviklingsstrategi skal indeholde, da et internt udkast af strategien bliver lækket til pressen i februar 

2010. Reaktionen fra omverdenen er, at både eksperter og NGO'er ytrer sig kraftigt imod, at støtten 

til den private sektor tilsyneladende skal ske på bekostning af fokus på de sociale sektorer som 

uddannelse og sundhed, der næsten ikke optræder i notatets billede af en fremtidig dansk 

udviklingspolitik. Ifølge Information mener flere bistandseksperter, som netop Information har vist 

udkastet til, at det lægger op til et decideret opgør med bærepiller i dansk bistand, som iagttages af 

omverdenen som værende det sociale fokus på sundhed, uddannelse og fattigdomsbekæmpelse: 

”Det dokument lægger op til et klart paradigmeskifte i den danske bistandspolitik”, udtaler 

generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke Frans Mikael Jansen (Information 15.2.2010).  Hvilke 

Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, er enig i. ”Vi hører, at det ikke er et 

opgør. Men når de sociale sektorer er helt fraværende, så er der tale om et paradigmeskifte i dansk 

udviklingspolitik”, udtaler han (Information 15.2.2010). Ud fra ovenstående kan det iagttages, at 

omverdenen iagttager udarbejdelsen af den nye strategi med det valgte fokus som værende et udtryk 

for, at et paradigmeskifte i dansk udviklingspolitik er på vej. Hermed optræder ‟lægger op til klar 

paradigmeskifte‟ i omverdenens artikulation.    

 

Med præsentationen af den kommende nye udviklingsstrategi kommer også diskussionen af, 

hvilken indflydelse Afrika-kommissionens anbefalinger skal have i strategien. Regeringen mener 

selvfølgelig, at anbefalingerne bør få en central plads. ”Økonomisk vækst drevet af den private 

sektor og med fokus på jobskabelse og fattigdomsreduktion var blandt Afrikakommissionens klare 

anbefalinger, som jeg mener, bør få en markant placering i den nye strategi” udtaler Ulla Tørnæs 

(Berlingske Tidende 24.8.2009). For regeringens omverden kommer det ikke som nogen 

overraskelse, at regeringen har tænkt sig at benytte kommissionens anbefalinger i den nye strategi, 

men det der undrer omverdenen er, at den sociale sektor ikke er indtænkt i den nye strategi. Lotte 

Folke Kaarrsholm skriver i en ledende artikel i Information: ”Eksperternes overraskelse skyldtes 

ikke så meget oplæggets markant øgede fokus på bistand rettet mod den private sektor. Det har 

været tydeligt, at dét har været regeringens projekt, lige siden den i 2008 nedsatte sin egen 
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Afrikakommission med det udtrykkelige mandat at rådgive om, hvordan sådan et øget fokus kunne 

gennemføres. … Noget mere overraskende var det, at både sundhed og uddannelse var forsvundet 

ud af regeringens liste over udviklingspolitikkens prioriteter” (Information 18.2.2010). Ud fra 

ovenstående kan det iagttages, at hvor ‟Afrika-kommissionens anbefalinger bør få en central plads i 

den nye strategi‟ optræder som moment i regeringens italesatte ækvivalenskæde, optræder ‟tydeligt, 

at regeringen har haft et mål med Afrika-kommissionen‟ som moment i omverdenens 

ækvivalenskæde. Der bliver af omverdenen ikke sat spørgsmålstegn ved, at kommissionens 

anbefalinger får en betydelig rolle i den nye strategi. Faktisk virker det til, at omverdenen har 

accepteret, at privatsektorudvikling kommer til at få betydning i dansk udviklingsbistand, men der 

artikuleres af omverdenen i prioriteringens moddiskurs for, at man er uenig i, at det skal ske på 

bekostning af den sociale sektor. Artikulationen omhandlende det manglende fokus på den sociale 

sektor har ikke tidligere været italesat så tydeligt af regeringens omverden som i den tredje periode. 

Det kan iagttages, at omverdenen ikke italesatte det direkte som et problem, at den sociale sektor 

ikke var en del af Afrika-kommissionens fokusområder, da der i den anden periode primært af 

omverdenen blev artikuleret, at omverdenen ikke ønskede ren privatsektorudvikling, at omverdenen 

ønskede en højere prioritering af primærlandbrugsudvikling samt at regeringens ideologiske 

holdning ikke havde afspejlet sig så tydeligt i kommissionens arbejde og anbefalinger.  

 

Det kan iagttages, at regeringen er klar over, at den bliver nødt til at retfærdiggøre sit valg af 

prioriteringsområder. Ulla Tørnæs udtaler: ”Afrika efterspørger, at vi som donorer i højere grad har 

øje for, hvad det vil sige at skabe gode vilkår for en økonomisk vækst. Men det er vigtigt for mig at 

understrege, at det er ikke et spørgsmål om enten eller, fordi det er jo ikke sådan, at vi ikke fortsat 

arbejder med uddannelsessektoren eller sundhedssektoren. Det gør vi naturligvis” udtaler hun 

(Politiken 13.9.2009). Privatsektorudvikling vil derfor få en markant rolle, ”men ikke på bekostning 

af sundhed, miljø, uddannelse og god regeringsførelse. Der er tale om et både og - ikke enten 

eller”, udtaler Ulla Tørnæs (UM 9.10.2009). Hermed forsøger regeringen gennem sin artikulation at 

slå fast, at det ikke er et spørgsmål om enten privatsektorudvikling eller socialsektorudvikling, men 

at det i fremtiden skal være en kombination af begge. Dermed optræder ‟ikke et spørgsmål om 

enten eller‟ som et moment i regeringens artikulation. Oppositionen udtaler sig gerne om 

regeringens nye udviklingsprioriteter, og udenrigsordfører Jeppe Kofod (S) udtaler bl.a.: ”Det er en 

skandaløs prioritering”, hvilke det kan iagttages, at SF udenrigsordfører Steen Gade er enig i. Han 

udtaler: ”Det er en bevægelse væk fra de små børn, sult og sygdomme og over mod 
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erhvervsudvikling” (Information 3.9.2009). Ovenstående er eksempler på den politiske artikulation 

fra regeringens omverden, hvor udviklingseksperterne indenfor sundhedsområdet kommer med en 

mere faglig italesættelse af, hvorfor de iagttager regeringens prioritering som et problem for den 

effektive fattigdomsbekæmpelse. Flemming Konradsen, professor ved Copenhagen School of 

Global Health, og Lise Rosendal Østergaard, forskningskoordinator ved København Universitet, 

skriver: ”At der er behov for nytænkning i forhold til, hvordan Danmark opnår den mest effektive 

udnyttelse af sine penge og kompetencer er soleklart. Men at man skal springe væk fra en 

investering i den sundhedssektor, som Danmark har høstet international anerkendelse for at 

involvere sig i, er mindre indlysende. En sund befolkning er en forudsætning for at landbrug og 

erhvervslivet i de fattige lande kan øge produktiviteten tilstrækkeligt til at kæmpe sig ud af den 

fødevare-, finans- og energikrise, som hærger verdensøkonomien i disse år. Hvis Danmark virkelig 

ønsker at stimulere økonomisk vækst og beskæftigelse, er vejen frem at reducere sygdomsbyrden i 

befolkningen i de fattige lande” (Jyllands-Posten 20.11.2009). Ovenstående artikulation bærer præg 

af, at de ikke er uenige i, at en nytænkning af udviklingsarbejdet er på sin plads, men at de er uenige 

i, at det lige netop er deres område, der skal nedprioriteres. Omverdenen prøver dermed at 

meningsudfylde den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ ved at artikulere, at uden en 

sund befolkning kan den økonomiske vækst, som regeringen gennem sin artikulation kæmper så 

hårdt for, ikke opnås. Hermed optræder ‟manglende fokus på den sociale sektor‟ som moment i 

omverdenens artikulation.  

 

Som ovenstående også viste er regeringens omverden ikke uenig i at, der er et behov for en skarpere 

fokusering og prioritering af den danske udviklingsbistand, og begynder i tredje periode også at 

acceptere, at privatsektorudvikling er en realitet, som den med den nye strategi bliver nødt til at tage 

stilling til på et fagligt plan. Regeringen har bl.a. artikuleret følgende for at retfærdiggøre sin 

skarpere fokusering og prioritering: ”[M]ange spredte bidrag er ikke den mest effektive måde at 

bekæmpe fattigdom på. Under udarbejdelsen af den nye strategi vil vi derfor kigge på, om der kan 

fokuseres og prioriteres skarpere både tematisk, geografisk og i forhold til antallet af 

samarbejdspartnere. Det vil kræve mod at foretage fravalg, men det kan gøres, hvis vi samtidig 

indgår i en bedre arbejdsdeling med andre. Vi bliver større og bedre på nogle områder og 

overlader så andre områder til andre donorer. Samlet set giver det mere udvikling for de samme 

penge”, udtaler Ulla Tørnæs (Berlingske Tidende 24.8.2009). ‟Der skal fokuseres og prioriteres 

skarpere‟ artikuleres af regeringen, og optræder dermed som et moment. Regeringen forsøger med 
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denne artikulation at meningsudfylde den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ med 

begrundelsen, at hvis de forskellige donorer var bedre til at koordinere deres arbejde og ikke alle 

beskæftigede sig med de samme tematiske og geografiske områder ville man kunne spare meget på 

administration omkostningerne, og dermed få mere reel udvikling for samme bistandskroner. 

Omverdenen lader til dels til at have accepteret regeringens prioritering af at skabe økonomisk 

vækst, men de mener stadig ikke, at det skal ske, hvis det ikke er inden for rammen af, hvad de 

forstår ved fattigdomsbekæmpelse. ”En ting er at sige, at der skal være økonomisk vækst og 

beskæftigelse. Det er svært at være uenig i. Men noget andet er at sige, at det med djævelens vold 

og magt skal være privatsektordrevet”, udtaler Steen Folke fra DIIS (Information 15.2.2010). 

Tilbage står at selve idéen om økonomisk vækst som en målsætning i udviklingspolitikken ikke kan 

hidse nogle af parterne op. Som Jørgen Poulsen, udviklingspolitisk ordfører i De Radikale, udtaler: 

”Økonomisk vækst skal bestemt også til. Der er ingen tvivl om, at økonomisk vækst har revet flere 

mennesker ud af fattigdom end nødhjælp, men det skal være den rigtige form for vækst. Den skal 

være rettet mod de fattigste grupper”, siger han (Kristeligt Dagblad 18.2.2010). Dermed optræder 

‟enig i refokusering, men ikke for enhver pris‟ som et moment i omverdenens artikulation.  

 

7.1. Delkonklusion  

Nedenstående figur vise regeringens italesættelse af prioriteringsdiskursen og ligeledes 

omverdenens italesættelse af prioriteringens moddiskurs: 

 

Det blev i ovenstående analyseafsnit iagttaget, at regeringens omverden i deres artikulation viser en 

tilnærmelsesvis accept af regeringens meningstilskrivelse af den tomme betegner ud fra 
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prioriteringsdiskursen, hvor Afrika-kommissionen anbefaling af privatsektordrevet vækst får en 

markant indtager en central plads i deres prioritering. Det kan konkluderes at forudsætningen for 

denne accept ligger i at fokusering på den private sektor i en udviklingskontekst også positivt 

påvirker de fattigste i samfundet. Det kan konkluderes, at, i kommissionens tredje periode, bliver 

regeringens manglende fokus på den sociale sektor problematiseret af regeringens omverden, men 

den blev ikke problematiseret på bekostning af den private sektor.  

 

Det kan derfor ud fra ovenstående konkluderes, at regeringen gennem deres artikulation opnår en 

tilnærmelsesvis fiksering af strukturernes kontigente forhold i Afrika-kommissionens tredje periode, 

hvor de har held til at meningstilskrive den tommebetegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ med 

ideen om privatsektorudvikling. Hvilke betyder, at regeringen har opnået en sedimenteret 

hegemonisk situation indenfor udviklingsbistandsfeltet, hvor privatsektorudvikling også af 

omverdenen bliver accepteret som en realitet, der ikke er til at komme uden om. Selvom regeringen 

har opnået det, der ligner en hegemoniseret situation, en tilnærmelsesvis fiksering af de ustabile 

strukturer, kan denne fiksering til enhver tid udfordres gennem nye artikulationer.  
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8. Diskussion af Afrika-kommissionens rolle som styringsværktøj 

 

Af ovenstående artikulationsanalyser fremgår det, at regeringen har opnået en tilnærmelsesvis 

fiksering af strukturernes kontingente forhold. Hvilke reelt betyder, at regeringen har haft held til at 

meningstilskrive den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ ud fra den økonomiske 

diskurs italesat rundt om nodalpunktet privatsektorudvikling. Regeringen opnår gennem Afrika-

kommissionen en hegemoniseret situation indenfor udviklingsbistandsfeltet, hvilke de har ønsket, 

siden de med nedsættelsen af kommissionen problematiserede den traditionelle diskurs. Det kan 

iagttages, at regeringen med nedsættelsen af Afrika-kommissionen har været bevist om, at de som 

borgerlig regering ikke stod i en position, hvor de alene ville have legitimiteten til at italesætte den 

økonomiske diskurs. Hvis regeringen havde valgt at gøre dette, kunne det tænkes, at omverdenen i 

endnu skarpere vendinger havde artikuleret den ideologiske moddiskurs, hvilke måske havde 

resulteret i, at også den almene vælger havde valgt at ytre sig kritisk i den offentlige debat. Selvom 

regeringen i dag har opnået det, der ligner en hegemoniseret situation med en tilnærmelsesvis 

fiksering af de ustabile strukturer, kan denne fiksering til enhver tid ændre sig igen ved nye 

artikulationer. Dette kunne være som resultat af et regeringsskifte, der igen kunne medføre 

diskursiv ændring af udviklingsprioriteter.  

 

I dette kapitel vil jeg kort diskutere, hvorledes regeringens brug af Afrika-kommissionen som et 

styringsværktøj har været med til at få legitimeret de ændringer, som Afrika-kommissionens 

konklusioner medførte. Jeg vil diskutere, hvordan det faktum, at regeringen tog sig hjemmel i 

kommissionen, har påvirket den hegemoniske kamp om at meningsudfylde den tomme betegner 

‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. 

 

Det er alment kendt, at kommissioner
6
 gør sig attraktiv for en regering, der ønsker at gennemføre 

vanskelige forandringer i samfundet, da den signalerer åbenhed og lydhørhed og på den måde kan 

                                                           
 

6
 En kommission er, ifølge Christensen et al., en ministerielt nedsat gruppe, hvis medlemmer for flertallets side findes 

uden for centraladministrationen, da de helst skal stå uden for det hierarkiske system og instruktionsbeføjelserne. 

Gruppen kulegraver, med udgangspunkt i et kommissorium fra regeringen, en bestemt politik, og der bliver oftest 

anmodet om at stille forslag til ændringer i denne politik. Kommissionen afslutter sit arbejde med afgivelsen af en 

betænkning (konkluderende rapport), som den udgiver i eget og ikke i ministeriets eller regeringens navn (Christensen 

et al. 2009:25).  
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være med til at legitimere regeringstiltag, som ville stå svagere, hvis de fremstod som alt for 

ideologiske og parti-politiks. Derfor kan det ofte iagttages, at en regering leger med ordene for at 

skabe indtrykket af, at det ikke er dem selv, men et bredere og mere repræsentativt forum, der har 

forberedt en kommissions anbefalinger (Christensen et al. 2009:25). Det var også det indtryk, den 

danske regering gerne ville give med Afrika-kommissionen, at det i virkeligheden ikke var dem, der 

havde ønsket at privatsektorudvikling skulle være en del af den danske udviklingsbistand, men at 

det var en kommission med højtstående afrikanske deltagere, der havde efterspurgt netop 

privatsektorudvikling. Det har ikke været muligt i specialets kildemateriale at finde direkte 

henvisninger til, at Afrika har efterspurgt en kommission, der fokuserede på privatsektorudvikling, 

og Danmark herefter har nedsat Afrika-kommissionen, men der er dog ingen tvivl om, at de 

afrikanske medlemmer er helt enige i, at det valgte fokus er meget relevant for Afrikas fremtid 

(Udvikling 28.4.2008a).  

 

Sammensætningen af kommissionens medlemmer spiller en betydelig rolle for kommissionens 

legitimitet. Det har vist sig, at dets større tyngde medlemmerne har, jo stærkere stemme vil 

kommissionen få, og jo mere vil der blive lyttet til konklusionerne (Larsen & Miller 2009).  Afrika-

kommissionen bestod, som forklaret tidligere (jf. afsnit 2.4.1.), af statsoverhoveder, politikere, 

eksperter, forretningsfolk, akademikere og repræsentanter for internationale organisationer samt 

civilsamfundet. Afrika-kommissionen bestod ialt af 18 medlemmer, hvoraf de 10 var fra Afrika, og 

her finder regeringen ligeledes en legitimitet i kommissionen, da de af omverdenen ikke kan blive 

kritiseret for at trække noget ned over hovedet på den afrikanske befolkning. De får dermed 

hjemmel i deres initiativer, og i det snævre udgangspunkt, der lå for Afrika-kommissionens arbejde. 

Selvom regeringen med sammensætningen af kommissionen skabte en vis respekt. Kan det 

iagttages at det meste arbejde i kommissionen blev lavet af danskere, alt hvad der blev forventet af 

de udenlandske kommissionsmedlemmer var, at de mødte op og deltog aktivt i de tre møder, som 

blev holdt i kommissionen.  

 

Efter at have gennemgået specialets samlede kilemateriale er det min antagelse, at regeringen netop 

nedsatte Afrika-kommissionen for at få privatsektorudvikling accepteret som en del af den samlede 

danske udviklingsbistand. Jeg iagttager det, som et gennemtænkt politisk træk fra regeringens side 

at bruge en kommission til at hjælpe med at gøre op med et traditionelt udviklingsbistandsmønster.  

Jeg mener desuden ikke, at regeringen kunne have fortaget en sådan ændring i 
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udviklingsprioriteterne og stadig opnå en delvis hegemoniseret situation uden Afrika-

kommissionen. Jeg bygger dette på, at regeringen gentagende gange, når Afrika-kommissionens 

fokusområder er blevet mødt med kritik, har udtalt, at fokusområderne har været et ønske fra 

Afrika, og at kommissionens afrikanske medlemmer burde vide bedre end danske kritikere, hvad 

der er bedst for Afrika. Regeringen søger måske i for høj grad legitimiteten hos kommissionen i 

deres artikulation, så deres sigte med kommissionen bliver for tydelig. Det kan da også iagttages ud 

fra specialets artikulationsanalyser, at omverden er bevist om, at regeringen benytter sig af Afrika-

kommissionen som et styringsværktøj for at opnå accept af privatsektorudvikling. Omverdenen er 

bevist om, hvilken rolle kommissionen spiller for regeringen i deres kamp om at meningstilskrive 

‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ og flere i omverdenen ytrer sig kritisk over, at de iagttager, at 

regeringen tog kommissionsmedlemmerne som gidsler i deres eget ideologiske spil.  

 

Med Afrika-kommissionen satte regeringen gang i en diskussion, der var med til at få gennemført 

nogle initiativer, der var meget følsomme indenfor udviklingsbistandsfeltet. Et klassisk træk ved 

kommissioner er at de bruges til køre skjulte dagsordener igennem og regeringer bruger 

kommissioner til at navigere i problemfyldt farvand. Det kan iagttages som en balancegang, da 

politikerne udadtil gerne vil fraskrive sig styringen med nedsættelsen af en kommission, men på den 

anden side ønsker de ikke at miste kontrollen fuldstændigt, hvilket resulterer i, at 

kommissionsarbejdet ofte er en ekstremt styret arbejdsform (Christensen et al. 2009:22). Dette var 

også tilfældet med Afrika-kommissionen, men da Udviklingsministeren og Statsministeren, der var 

formand, begge var medlemmer blev der ikke lagt afstand til kommissionens arbejde, hvilke må 

have resulteret i, at kommissionen i meget høj grad var styret af regeringen. Dette gør at Afrika-

kommissionen adskilte sig fra andre kommissioner, da der hele tiden var direkte indblanding fra 

centraladministrationen. Det afspejler sig også i Afrika-kommissionens sekretariat. Ifølge Nørgaard 

spiller det politiske sekretariats rolle og styring en væsentlig rolle, fordi det har betydning for, 

hvilken støtte kommissionens medlemmer kan få til at løse deres opgave, da det som regel er 

sekretariatet, der skriver betænkningen og forbereder kommissionens møder (Larsen & Miller 

2009). Da Afrika-kommissionens sekretariat var placeret i Udenrigsministeriet, lå det solidt plantet i 

centraladministrationen, og var dermed stadig underlagt instruktionsbeføjelse. Det kan derfor 

tænkes, at sekretariatets medarbejder handlede mest for Afrika-kommissionens formand, 

Statsministeren, samt deres chef, Udviklingsministeren, da de skulle tilbage til deres almindelige 

arbejde, når kommissionen havde afgivet dens betænkning. Derfor må det have været sværere for 
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Afrika-kommissionens andre medlemmer at styre arbejdet i kommissionen, hvilke det i analyserne 

kom frem, at kommissionsmedlem Christian Friis Bach gav udtryk for. Han luftede gentagende 

gang i den offentlige debat frustrationen over, at regeringen ikke inddrog landbruget mere i deres 

meningstilskrivelse af ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. 

 

8.1. Delkonklusion 

 

Ud fra ovenstående diskussion af Afrika-kommissionens rolle som regeringens styringsværktøj kan 

det konkluderes, at regeringen højst sandsynligt ikke ville have opnået en tilnærmelsesvis 

hegemoniseret situation uden brugen af Afrika-kommissionen. Det kan konkluderes at regeringen 

tager legitimitet, i deres kamp om at meningstilskrive den tomme betegner, i kommissionen og dens 

sammensætning.   
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9. Konklusion  

 

Dette speciale tog udgangspunkt i en undren over, hvordan det er lykkes for regeringen, gennem 

Afrika-kommissionens anbefalinger, at ændre den danske udviklingsdagsorden i Afrika over mod 

privatsektordrevet vækst og beskæftigelse, på trods af at initiativerne har mødt massiv modstand fra 

regeringens omverden. Specialets problemformulering blev besvaret med udgangspunkt i Laclau og 

Mouffes diskursteori, der skabte det blik, hvorigennem de tre første artikulationsanalyser blev 

besvaret. De tre første analyser var struktureret af tre naturlige afgrænsninger i specialets 

kildemateriale, der bestod af artikler fra Infomedia samt Afrika-kommissionens egne dokumenter. 

Der blev samlet op på speciales tre analyser gennem en diskussion af, hvordan regeringen har brugt 

Afrika-kommissionen som et styringsværktøj til at få hegemoniseret den økonomiske diskurs 

italesat omkring nodalpunktet privatsektorudvikling.  

 

I første analyse blev det analyseret, hvilken mening regeringen tilskrev den tomme betegner 

‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟. Det blev konkluderet, at regeringen og 

andre kommissionsmedlemmer artikulerede begrundelsen indenfor tre diskursive ordner alle 

struktureret af en problem-/løsningsdiskurs.  Diskurserne bliver fremsat indenfor en diskursiv 

orden, da regeringen i sin artikulation ikke blev truet af omverdenen i Afrika-kommissionens første 

periode. Det blev konkluderet, at regeringen forsøgte at meningstilskrive den tomme betegner ud fra 

de tre problemdiskurser; arbejdsløshed, social undertrykkelse og den traditionelle diskurs. Modsat 

blev de tre løsningsdiskurser - beskæftigelse, ligestilling og den økonomiske diskurs, fremstillet 

som det regeringen ønskede at fremme på bekostning af problemdiskurserne. 

Arbejdsløshedsdiskursen med beskæftigelsesdiskursen som løsning, og den sociale 

undertrykkelsesdiskurs med ligestillingsdiskursen som løsning blev begge italesat af regeringen i et 

antagonistisk forhold, hvorimod forholdet mellem den traditionelle diskurs og den økonomiske 

diskurs blev fremstillet i et agonistisk forhold. Det blev konkluderet, at de to antagonistisk 

fremstillede diskursive ordener var med til at meningsforstærke den kontroversielle økonomiske 

løsningsdiskurs. Den økonomiske diskurs, italesat omkring nodalpunktet privatsektorudvikling, 

fremstod dermed som det, regeringen reelt ønskede at opnå med en refokusering af 

udviklingsbistanden. Den traditionelle diskurs blev dermed den diskurs, der gennem regeringens 

artikulation meningstilskrev ‟begrundelsen for en refokusering af udviklingsbistanden‟. 
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Det blev dermed konkluderet at ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ blev til et offentligt stridsemne 

mellem regeringen og dens omverden, da regeringen gennem sin artikulation i Afrika-

kommissionens første periode problematiserede den traditionelle udviklingsbistand med dens fokus 

på socialsektorudvikling. Artikulationen resulterede i en dislokeret situation, hvor ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟ blev tømt for mening, dette havde betydning for hele 

udviklingsbistandsfeltet, da fattigdomsbekæmpelse altid har været det overordnede mål med dansk 

udviklingsbistand.  Da ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ blev tømt for mening startede der en 

diskursiv kamp mellem regeringen og dens omverden om at meningstilskrive ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟.     

 

I specialets anden analyse blev det analyseret, hvilken mening henholdsvis regeringen og dens 

omverden forsøger at tilskrive netop den tomme betegner ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟. Det 

blev konkluderet, at der blev produceret mening ud fra tre forskellige diskursive felter, der alle var 

struktureret af diskurs/moddiskurs. Følgende diskurser blev artikuleret af regeringen; den 

økonomiske, produktivlandbrug samt den ideologiske. Omverdenen fremsatte tilsvarende følgende 

moddiskurser; den økonomiske, primærlandbrug samt den ideologiske. Det blev konkluderet, at 

regeringen gennem den økonomiske diskurs fortsatte sin artikulation fra kommissionens første 

periode. Det blev ligeledes konkluderet, at omverdenens artikulation af den økonomiske 

moddiskurs fremstod som den rene kritik af regeringens økonomiske diskurs, og at regeringen 

derved indirekte forsøgte at meningstilskrive den tomme betegner. Det diskursive felt, der udsprang 

af regeringens og omverdenens italesættelse af landbrugets betydning for en effektiv 

fattigdomsbekæmpelse, blev konkluderet som værende af teknisk karakter. Begge parter var enige 

om, at landbrugsudvikling er vigtig for Afrikas vækstpotentiale, men graden af 

landbrugsinvesteringer var de uenige om. Den ideologiske diskurs/modiskurs fremstod mere som en 

politisering mellem regeringen og oppositionen end som et reelt forsøg på at meningstilskrive den 

tomme betegner, dermed blev det konkluderet at den økonomiske diskurs italesat af regeringen 

fremstod som den diskurs, der stod stærkest i sin meningstilskrivelse af ‟effektiv 

fattigdomsbekæmpelse‟ i kommissionens anden periode.  

 

Den tredje analyse tog sin begyndelse, da det går op for regeringens omverden, at der har været et 

større sigte med nedsættelsen af Afrika-kommission. Dette skete ved, at regeringen offentliggjorde, 

at kommissionens anbefalinger - et ændret fokus i udviklingsdagsordenen i Afrika over mod 
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privatsektordrevet vækst og øget beskæftigelse - ville få en markant plads i den nye danske 

udviklingsstrategi. Som det var tilfældet med den anden analyse, tager regeringens og dens 

omverdens artikulation udgangspunkt i et diskursivt felt, og hvor regeringen artikuler 

prioriteringsdiskursen, artikuler omverdenen prioriteringens moddiskurs. Det blev konkluderet, at 

regeringens omverden i sin artikulation viste en tilnærmelsesvis accept af, at privatsektorudvikling 

bliver en realitet indenfor dansk udviklingsbistand. I kommissionens tredje periode bliver 

regeringens manglende fokus på den sociale sektor i stedet problematiseret af regeringens 

omverden, men den bliver ikke problematiseret på bekostning af den private sektor. Ligeledes blev 

det konkluderet, at omverdenen selv begyndte at artikulere privatsektorudvikling, og det uden at det 

var en kritik af regeringens italesættelse.   

 

Det blev således konkluderet, at regeringen gennem sin artikulation havde opnået en 

tilnærmelsesvis fiksering af strukturernes kontingente forhold. Det vil sige, at regeringen havde 

opnået en sedimenteret hegemonisk situation indenfor udviklingsbistandsfeltet, hvor regeringen 

havde held til at meningstilskrive den tomme betegener ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ ud fra den 

økonomiske diskurs italesat rundt om privatsektorudvikling. Selvom regeringen har opnået det, der 

ligner en hegemoniseret situation, en tilnærmelsesvis fiksering af de ustabile strukturer, kan denne 

fiksering til enhver tid udfordres gennem nye artikulationer.  

 

På baggrund af specialets tre analyser kunne jeg i den afsluttende diskussion konkludere, hvordan 

regeringen har haft held til at meningstilskrive ‟effektiv fattigdomsbekæmpelse‟ ud fra den 

økonomiske diskurs italesat omkring nodalpunktet privatsektorudvikling, gennem sit brug af 

Afrika-kommissionen som et styringsværktøj. Kommissionen er blevet brugt til at få en følsom 

omprioritering af udviklingsbistanden gennemført. Det blev konkluderet, at regeringen har søgt 

hjemmel i Afrika-kommissionen og dens sammensætning af medlemmer, for at få omverdenens 

accept af privatsektorudvikling. 
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