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Evaluering av norsk støtte til fredsbygging i Haiti.  

Oppfølgingsstatus. 

 

Det vises til NORADs oppfølgingsnotat av februar 2010 etter 

evalueringen av norsk støtte til fredsbygging i Haiti mellom 1998 og 

2008, samt Departementets påfølgende oppfølgingsplan, godkjent ved 

utenriksrådens kontor 26. august 2010 og distribuert til ovennevnte 

mottagere.  I samsvar med instruks for evalueringsvirksomheten følger 

herved status for Departementets oppfølgingsplan. 

 

Status for oppfølgingsplanen 

Selv om de overordnede konklusjoner i evalueringen som ble gjort av den 

norske støtten til fredsbygging i Haiti var overveiende positive, ble det 
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identifisert enkelte anbefalinger for å sikre bedre effekt og bedre 

rapportering og dokumentasjon av resultater. Oppfølgingsplanen som ble 

utarbeidet i august 2010 identifiserte således en rekke punkter som skulle 

følges opp gjennom 2010 og 2011.   

 

En av konklusjonene til evalueringsteamet var at det var behov for en mer 

strategisk og langsiktig tilnærming til norsk støtte til fred og forsoning på 

Haiti. I lys av jordskjelvet på Haiti den 12. januar i år, ble hele den norske 

innsatsen i landet omdefinert og styrket. Det ble i den forbindelse utarbeidet 

et strategisk notat om Norges langsiktige engasjement på Haiti (10/04439-4) 

i tillegg til et notat vedr. personelloppsettet for dette engasjementet 

(10/05356-1). Man utnevnte videre en spesialutsending for Haiti samt et 

Haiti-team, bestående av personer på tvers av seksjoner i UD og i NORAD.  

 

Samtidig utarbeidet man et strategidokument på fred- og forsoningsfronten 

høsten 2010, og et nytt strategidokument er på trappene. Støtten i 2011 og 

2012 har i stor grad fokusert på forebyggende langsiktige prosjekter, som 

oppbygging av demokratiske strukturer og tiltak som søker å inkludere 

marginaliserte grupper i beslutningsprosesser, nærmere bestemt kvinner, 

ungdom og mennesker på landsbygda.  

 

Rapporten anbefalte videre utarbeidelse av en konfliktanalyse av forholdet 

mellom Den dominikanske republikk og Haiti. Seksjon for fred og forsoning 

ba i 2011 NOREF om å utarbeide dette, og rapporten forelå 21. desember 

2011. Seksjonen tok også skrittet videre og bestilte en aktøranalyse for Haiti 

som ville ligge i bunn for mulig norsk støtte innen fred- og forsoningsfeltet. 

Denne analysen ble utarbeidet via NOREF og forelå 12. juli 2011.  

 

Når det gjelder de systemiske anbefalingene til Utenriksdepartementet, har 

man tatt dette innover seg og etablert styrket kontakt med NORAD, som 

sitter på mye av denne kompetansen. Seksjon for fred og forsoning 

organiserte bl.a. 8. desember 2011 et halvdagsseminar om 

tilskuddsforvaltning der NORAD ble invitert for å snakke om 

resultatoppfølging og evaluering av resultater og risiko- og konfliktanalyse. 

Samtidig er det etablert rutiner for institusjonell læring og kunnskapsdeling 

på tvers av Haiti-teamet. 

 

Konklusjon  

Som vist ovenfor har Departementet fulgt anbefalingene fra NORADs 

oppfølgingsnotat, iverksatt sin egen oppfølgingsplan og gjennomført 

flere endringer i sitt system.  Det er en større bevissthet i 

Departementet om sentrale og viktige spørsmål som kom frem 

gjennom evalueringen, noe som man også trekker på i sitt arbeid med 

andre land og prosesser. 
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