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PÅ TEPPET
Underbevissheten
Høyrekvinnenes fleksible 
leder Julie Brodtkorb har 
rodd seg ut på seigrunnen i 
forsvar for en reservasjons-
rett for aborthenvisning, 
som hun er imot.

– Unge kvinner som er 
usikre på om de skal ta 
abort eller ikke skal ikke 
lenger risikere å sette seg 
ned med fastlege som er 
mot abort uten å vite det, 
sier 
Brodtkorb 
til VG.

Det 
eneste 
som nå 
mangler er 
leger som 
er mot 
abort uten 
å vite det.

Rullegardin
Frps ledende klimapoliti-
ker Tord Lien har vært i 
Stockholm.

Da Næringsutvalget 
møtte den norske olje- og 
energiministeren kunne 
han ikke svare på mitt 
spørsmål om hvilke 
klimamål de har! Rulle-
gardin. At ministeren 
måtte be sine kolleger 
google spørsmålet om 
hvilket klimamål landet 
har, forklarer vel en del av 
politikken, tvitret De Grøn-
nes energipolitiske talsper-
son Lise Nordin etterpå.

Fager er Lien, og aldri så 
jeg den fagrere, som 
Gunnar fra Lidarende 
bemerket.

Kjempebredde
Bred støtte til åpnere pol, 
forkynner mediene etter 
regjeringens forslag om å 
utvide åpningstidene.

Rent bortsett fra bred 
motstand fra fagbevegel-
sen og flere organisasjoner 
som jobber mot rusmis-
bruk.

Like greit
Regjerin-
gen har 
sittet sine 
første 100 
dager, noe 
NTB 
markerte 
med 
overskrif-
ten Ingen 
blå kake fra SV.

Blått bakverk er generelt 
lite etterspurt, får vi 
opplyst fra kakemonser i 
Høyres stortingsgruppe.

teppet@klassekampen.no

Uklar

Uønsket

KRONIKK 
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

DAGENS SUKK

De fleste frigjørende  
livsstiler tror på skjebne 
– og da er man fanget

HAUK

September 2006 var Jeffrey Sachs gjest 
hos Fredrik Skavlan. Der var «dekkon-
gen» Tommy Sharif også. Sachs forklar-
te hvordan vi kunne utrydde fattigdom. 
Det var bare snakk om å gi nok penger. 
Han hadde støtte fra Bono, Madonna og 
Angelina Jolie. Alt hjelper, sa Sachs. 
Sharif lot seg rive med, og annonserte på 
rikskanalen at han ville gi hundre tusen 
amerikanske dollar på flekken. 

I 2014 kommer det to bøker om Jeffrey 
Sachs, en økonom rustet med en lære-
bok og en visjon om å stoppe fattigdom 
her i verden. Det gikk ikke helt etter 
oppskriften. Nina Munk og Japhy Wilson 
beskriver personen og sagaen henholds-
vis i bøkene «The Idealist. Jeffrey Sachs 
and the Quest to End Poverty» og 
«Jeffrey Sachs: The Strange Case of Dr. 
Shock and Mr. Aid».

Noen kjente allerede Sachs som Dr. 
Sjokk da han kom til Skavlan og ba om 
penger. I 1985 var han bare tretti år 
gammel da han som professor i økonomi 
designet en radikal pakke med inn-
stramminger og liberaliseringsreformer 
for Bolivia. Fire år seinere skrev han opp 
løsningen for Polen, og på tidlig 1990-tall 
ledet han en gruppe med økonomer som 
skulle reformere Boris Jeltsins russiske 
økonomi. I Russland gikk reformene 
dårlig. Mange, som Joseph Stiglitz, 
sjeføkonom i Verdensbanken, beskrev 
disse reformene som resultatet av en 
fundamental misforståelse av hvordan 
markedsøkonomien fungerer. Den enkle 
lærebokmodellen hadde ikke tatt 
politikk, oligarker og millioner desperate 
arbeidsløse med i beregningen.

I 1995 oppdaget Sachs Afrika og fattig-
dom. For Sachs var løsningen besnæ-
rende enkel. Alle problemene med 
fattigdom har enkle teknologiske 
løsninger. Myggnett kan hindre at 
myggstikk sprer malaria. Brønner kan gi 
rent vann. Sykehus kunne behandle 
helbredelig sykdom. Gjødsel kan øke 
matproduksjon. Derfor var det bare et 
spørsmål om å skaffe nok penger. 
Pengene kunne brukes til å betale for 
den rette kombinasjonen av kjente 
tekniske løsninger til fattige folks 
problemer. 

Sachs ville gi et klart eksempel til 
resten av verden på hvor enkelt det var å 
utrydde fattigdom, og han kom derfor 
fram til ideen om demonstrasjons-
prosjekter. I alt har Sachs etablert et par 
dusin «Millennium Villages» i Afrika. I 
landsbyene skulle alle få myggnett, 

gjødsel, skolegang, tilgang til medisinsk 
hjelp og bli tilknyttet markeder ved 
hjelp av utbedret transport. 

Sachs var overbevist om dette ville 
fungere, og videre om at så fort han fikk 
bevist dette i praksis, ville alle skjønne 
at dette var veien framover, og pengene 

for å gjøre slutt på fattigdommen ville bli 
gjort tilgjengelig. For å starte prosessen 
trengte Sachs bare noen hundre millio-
ner, og det var derfor han var hos Fredrik 
Skavlan på «Først & sist». Han trengte 
penger til landsbyene sine, og han hadde 
dårlig tid. 

I Munks bok får vi møte Sachs’ utvalgte, 
«endringsagentene», på plass i de 
forskjellige landsbyene. Med seg har de 
en 147 siders manual, «Tusenårslandsby-
håndboka», skrevet av 29 akademikere, 
hovedsakelig fra Columbia University.

«Endringsagentene» møter etter hvert 
den harde virkeligheten i en fattig 
landsby. I Dertu, en liten landsby 
mellom Kenya og Somalia, må agenten 
improvisere. Boka sier ingenting om 
tørke, men når agenten kommer dit i 
2006, har det vært tørke siden 2002. 
Agenten velger derfor å bruke budsjettet 

på å kjøre inn vann. De bygger sykehus, 
men uten elektrisitet hjelper det lite. Når 
en generator stopper, tar det fire måne-
der før den manglende delen ankommer. 
På slutten av 2006 begynner det å regne 
noe veldig, og i floden mister innbyg-
gerne i Dertu det lille de har igjen. 

I Ruhira i Uganda lykkes 
det å doble maisproduksjo-
nen med bedre frø og 
gjødsel. Derfor kollapser 
prisene i de lokale marke-
dene, og bøndene som har 
blitt overtalt til å spesiali-
sere seg på ny mais blir 
skuffet når det viser seg at 

det er rottene som nyter godt av den 
store maishøsten som ingen ville ha.

Historiene om hvordan det skjærer seg 
for agentene og Sachs’ prosjekt er 
mange. Iblant er det lystglimt, og det er 
mange som har fått midlertidig mat, 
skole eller helsetilbud, men det har gått 
langt under forventningene, og prosjek-
tet har ikke vist seg bærekraftig. 

«Make poverty history» var slagordet 
for Sachs’ kampanje. Kanskje kunne 
blunderne vært unngått om Sachs hadde 
tatt for seg historien om fattigdoms-
bekjempelse før han satte i gang. 

Morten Jerven,
førsteamanuensis i internasjonale studier ved 

Simon Fraser University, Vancouver 
mortenjerven@gmail.com

Økonomene Ali Esbati, Morten Jerven, Erik S. Reinert, 
Marianne Marthinsen, Rune Skarstein og Maria 
Walberg skriver onsdager i Klassekampen.

«For Jeffrey Sachs var 
løsningen besnærende 
enkel»

KRON 
OG MYNT

Morten Jerven

Hundre millioner dollar og en lærebok: Historien om idealisten Jeffrey Sachs.

Tusenårslandsbyfiaskoen
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