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INNLEDNING 

 

Denne boken ser på mulighetene for å utdype den diplomatiske dialogen mellom 
Brasil og Norge, med sikte på å bygge et samarbeid innen områder som er av spesiell 
betydning for den brasilianske utenrikspolitikken og de felt som betraktes som strategiske for 
Brasils utvikling. 

Ved første øyekast er ikke Norge en opplagt partner for Brasil å bygge strategiske 
allianser med, men som tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva har påpekt, “anses de to 
landene som stormakter på energifeltet, og begge ønsker å bidra med løsninger på noen av de 
viktigste utfordringene på den internasjonale dagsordenen, slik som klimaendringer og 
energisikkerhet”. 

Den norske regjeringen ser på Brasil som et “nøkkelland” for dialog og samarbeid 
på disse områdene. Etter å ha utarbeidet strategidokumenter for Kina (i 2007) og for India (i 
2009), lanserte det norske Utenriksdepartementet, i samråd med andre departementer og 
sivilsamfunnsorganisasjoner, i mars 2011 et lignende dokument som en veiledning for Norges 
forhold til Brasil. Denneboken som i sin originalversjon ble avsluttet før lanseringen av 
Brasilstrategien, har som mål å bidra til en bedre evaluering av dette forholdet som også 
omfatter andre områder som er relevante for den brasilianske utenrikspolitikken, f.eks. 
bærekraftig utvikling og fredsfremmende arbeid.  

De siste årene har norske statlige organer og bedriftsledere blitt mer bevisste på 
Brasils betydning i regionale og internasjonale saker, og de har begynt å undersøke 
mulighetene for et gjensidig fordelaktig samarbeid. Norges økende interesse for Brasil kan 
delvis forklares med viktigheten av norske investeringer i det brasilianske markedet, på 
strategiske områder som bla.a. energi (olje- og gassutvinning) og bygging av oljeplattformer 
og skip. I de senere årene har norsk diplomati forsøkt å etablere en tettere politisk dialog med 
Brasil om saker av global betydning slik som miljø, FNs tusenårsmål og fredelig 
konfliktløsning, både gjennom gjensidige besøk på ministernivå og ved arrangement av 
tematiske møter, som f.eks. seminar mellom Brasil og Norge om temaene fred og forsoning. 

Samtidig vokser erkjennelsen av den viktige rollen som norsk kapital og teknologi 
kan spille i overvinnelsen av noen av utfordringene i den økonomiske og sosiale utviklingen 
gradvis i Brasil. Eksempler på dette er utbyggingen av verftsindustrien og infrastruktur 
ienergisektoren, begge fastsatte i programmet for vekstakselerasjon (Growth Acceleration 
Program - PAC), i tillegg til bærekraftig utvikling i Amazonas. Brasil og Norge er partnere 
blant annet i bekjempelsen av sult og fattigdom og i kampen for bedre helse og velferd for 
menneskeheten. Etter initiativ fra Brasil sluttet Norge seg til den første innsatsen for et 
trepartssamarbeid om teknisk bistand med portugisisk-talende utviklingsland i Afrika.. 

I den forbindelse var statsbesøkene til Kong Harald i 2003 og president Lula i 
2007 ikke bare milepæler i det bilaterale forholdet - de åpnet også for muligheten til å utdype 
den politiske og diplomatiske dialogen mellom Brasil og Norge i saker av felles interesse. 
Disse vil bli systematisk analysert videre i denne boken. 

Vi vil her se nærmere på områder der de to landenes felles interesser åpner for en 
ny dimensjon i forholdet mellom Brasil og Norge. Energi, skipsbygging og maritime tjenester, 
miljø og bærekraftig utvikling, samt en fredelig løsning på konflikter skiller seg ut som de 
mest lovende feltene på den bilaterale agendaen. Idéen er å vise at samarbeidet mellom Brasil 
og Norge gir interessante fordeler på bestemte områder, sammenlignet med andre mulige 
partnerskap Brasil kan inngå med andre industriland. 
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For hvert tema vil det bli gjort en evaluering av den nåværende situasjonen i det 
bilaterale forholdet. Man vil her se på forhold i begge land som rettferdiggjør en utdyping av 
samarbeidet, og vurdere mulighetene for en samordnet handling mellom Brasil og Norge i lys 
av brasilianske interesser. Med denne analysen håper man å kunne peke på fordeler Brasil kan 
dra av et mer systematisk samarbeid med Norge med henblikk på å bedre utnytte ressursene i 
presalt-blokker, utvikle skipsbyggingen, bekjempe avskogingen i Amazonas og bidra til 
forebygging av væpnede konflikter, samt fredsbygging. 

Boken er inndelt i åtte kapitler i tillegg til denne innledningen. Før man beskriver 
forholdet mellom Norge og Brasil og dets potensiale for utdyping, er det nødvendig å beskrive 
de viktigste elementene i Norges historie og samfunn, utviklingen av Norges forhold til andre 
land og prioriteringer i landets utenrikspolitikk. 

Det første kapitlet omhandler sider ved den politiske og økonomiske utviklingen 
som er viktige å trekke frem for å forstå Norges plass i verden. De fleste ser på Norge som en 
rik, moderne og avsidesliggende nasjon som langt på vei har oppnådd en meget høy grad av 
sosial likestilling. Det er imidlertid nødvendig å se forbi stereotyper, i retning av en mer 
rasjonell oppfatning av dette landet. Oppbyggingen av den norske versjonen av den nordiske 
modellen med sosialdemokrati og velferdsstat, grunnlaget for den politiske tenkning i landet 
og arbeiderpartiets grep om makten i 56 av de 104 årene med uavhengig styre, er alle faktorer 
som fortjener en mer grundig analyse. Deretter vil vi analysere produksjonsstrukturen og 
evnen til sparing som er generert av Statens Pensjonsfond Utland, verdens nest største statlige 
investeringsfond, og vi vil studere Norges handelsøkonomiske forbindelser med Latin-
Amerika, Kina og India. 

I kapittel 2 går vi over til å studere utviklingen i Norges utenrikspolitikk gjennom 
det 20. århundret, for bedre å kunne forstå landets prioriteringer, slik de ble formalisert i 
meldinger til Stortinget i 2009 etter en ny og bred prosess av debatter i sivilsamfunnet etter 
initiativ fra utenriksministeren. Kapittelet avsluttes med en presentasjon av den norske 
regjeringens strategier for forholdet til Kina og India, som illustrerer noen av de viktigste 
interessene og forventningene som Norge også bør vurdere i forhold til sitt samarbeid med 
Brasil. 

Kapittel 3 vies utviklingen av bilaterale forhold og det legges her vekt på den 
intensive utviklingen i de diplomatiske forbindelsene i løpet av begynnelsen av dette 
århundret, som virker lovende for dialog og samarbeid, også i globale saker der begge land 
har felles ansvar og interesser. Ett av målene med dette kapittelet er å vise Norges betydning 
for Brasil, og vice versa, samt å peke på omstendigheter som rettferdiggjør målrettede 
diplomatiske tiltak som kan bidra til at Brasil når sine strategiske mål for utvikling og global 
integrering. 

Kapitlene 4-7 inneholder hovedtemaet som vil drøftes i denne boken. Her vil man 
analysere en potensiell utdyping av det bilaterale samarbeidet. I forstudiet til denne analysen 
fremtrer følgende områder som de mest lovende for bilaterale drøftelser: energi, skipsbygging 
og maritime tjenester, miljø og bærekraftig utvikling, samt konfliktløsing. 

Kapittel 4 tar for seg hovedelementet i energisamarbeidet mellom Brasil og 
Norge. Norge er verdens femte største oljeeksportør og den nest største leverandøren av gass 
til Europa. Landet har en avansert teknologi for skipsbygging som inkluderer offshorefartøy 
og tilhørende tjenester. Statoil, der den norske staten har aksjemajoritet, anerkjenner 
kompetansen til Petrobras i komplekse operasjoner på dypt vann og sammen utvikler de to 
selskapene et nært samarbeid i olje- og gassleting på den brasilianske kontinentalsokkelen. 
Det norske selskapet opererer blant annet i det gigantiske Peregrino-feltet i Campos-
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Bassenget. Det er anslått at Statoil vil kunne bli den nest største oljeprodusenten i Brasil i 
2012, noe som åpner for flere langsiktige investeringer i nye olje- og gassfelt i presalt-
områder, for betydelig overføring av offshoreteknologi (der begge selskaper er ledende på 
verdensbasis) og for erfaringsutveksling innen operative, kommersielle og miljømessige 
områder mellom de to selskapene. Slike aktiviteter vil komme til å få en økt betydning for den 
brasilianske økonomien. Samarbeidet mellom Petrobras og Statoil vil også kunne bre seg til 
andre steder i verden, da særlig Afrika. I forlengelsen av en slik utvikling bør Brasil og Norge 
intensivere den diplomatiske dialogen om energisikkerhet på internasjonalt nivå. 

Kapittel 5 presenterer Norges posisjon som skipsbygger og innehaver av den nest 
største flåten av offshorefartøyer og den femte største handelsflåten i verden. Det er imidlertid 
i norsk industris interesse å utvide virksomheten til andre markeder, tatt i betraktning at landet 
har en liten befolkning, dyr arbeidskraft og høye skatter. På disse områdene står Norge 
overfor utfordringen med å etablere et samarbeid med strategiske partnere ute i verden. I lys 
av Petrobras “Strategiske Plan og Program for modernisering og utvidelse av Transpetros 
Flåte” (PROMEF), er det brasilianske markedet attraktivt for Norge og bør generere en 
betydelig del av fremtidige kontrakter innen drift, vedlikehold og utbygging av skipsverft, 
fartøy og maritimt utstyr. 

Denne boken utgjør et forsøk på å evaluere mulighetene for å øke norske 
investeringer i Brasil, noe som også er avgjørende for overføringen av teknologi og 
innovasjonsevne til brasiliansk industri. Vi vil også se på Norges vellykkede erfaring i 
utvikling av regionale clusters av små og mellomstore bedrifter som leverer utstyr, teknologi 
og tjenester til Statoil og til norsk og internasjonal offshoreindustri. Slike clusters har vist seg 
å være avgjørende for nyttegjørelsen og fordelingen av inntekter fra oljeutvinning på norsk 
territorium, i tillegg til at de forbereder landet på en fremtid basert på kunnskapsøkonomi den 
tid oljereservene i Nordsjøen tar slutt. 

Struktureringen og utviklingen av oljevirksomheten i Norge utgjør en prioritet i 
næringspolitikken, og etter forfatterens mening bør studiet av norske erfaringer på dette 
området komplementere den pågående debatten i Brasil om ordninger for utvinning i presalt-
områder. Som det senere vil fremgå av denne boken, inkluderte “den norske modellen” for 
oljevirksomhet også opprettelsen av nettverk av små og mellomstore bedrifter som leverer 
varer og tjenester, samt clusters av teknologi og industriell innovasjon, i tillegg til Petoro, et 
offentlig selskap som administrerer statens interesser i oljefelt, og statens investeringsfond 
(SPU).  

Kapittel 6 presenterer norsk utenrikspolitikk i forhold til miljøspørsmål og de 
mulighetene for nytenkning som man møter på i Brasil gjennom samarbeidet om bekjempelse 
av global oppvarming, beskyttelse av biologisk mangfold og styrking av bærekraftig 
utvikling. Avhandlingen vil trekke frem de sidene ved utenriks- og klimapolitikken som fikk 
Norge til å bli det første landet som ga et økonomisk bidrag til Amazonas-fondet. 

Med bakgrunn i omfanget av det bilaterale samarbeidet i miljøsaker og selve 
strukturen i Amazonas-fondet, vil vi her også analysere saker tilknyttet dette, slik som 
utveksling av teknologi innen satellittovervåking og muligheter for en videreføring av det 
norsk-brasilianske samarbeidet i utviklingsland på områder som kontroll- og reduksjon av 
avskoging. I lys av en mulig økning av det norske bidraget til planen for et bærekraftig 
Amazonas (Plan of the Sustainable Amazon - PAS), vil forfatteren forsøke å presentere en 
oversikt over norske frivillige organisasjoners økende innsats i Amazonas. Per i dag er 
Regnskogfondet Norge og Kirkens Nødhjelp aktive i Amazonas-regionen, hovedsakelig med 
offentlige midler fra NORAD. Disse har også fått som mandat å gjennomføre NORADs 
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program for urbefolkninger i Brasil. 

Kapittel 7 analyserer mulighetene for å intensivere dialogen mellom Brasil og 
Norge vedrørende forebygging av konflikter, fredelig konfliktløsning og forsoning, noe som 
blir stadig viktigere for Brasil etter hvert som landet øker sin internasjonale profil og styrker 
sin evne til å lede fredsbevarende oppdrag. Dette er et område der brasiliansk diplomati, 
militære og akademia kan dra nytte av Norges velrenommerte erfaring og bidrag til teori, 
praksis og opplæring av fredsbevarende styrker, etter hvert som etterspørselen etter 
forskningssentre for fredsstudier vokser i Brasil. 

Utenriksministrene fra begge landene har faktisk ledet to seminar om temaet, som 
ble holdt under de respektive statsbesøkene til Kong Harald og President Luiz Inácio Lula da 
Silva, for å utveksle informasjon og erfaring om fredsbygging i Midtøsten og på Haiti. I denne 
delen av boken vil man komme inn på Norges bidrag til løsningen av regionale konflikter, før 
vi tar for oss norske fredsinstitusjoners funksjon og struktur. 

I lys av vurderingene som er gjort i overnevnte kapitler, konkluderer denne 
studien med at det finnes mulige sammenfall mellom Brasils og Norges verdensbilde. Vi 
bekrefter her hypotesen om at brasilianske politisk-diplomatiske og sosialøkonomiske 
interesser berettiger en fordypning av samarbeidet med Norge på minst fire områder som 
betraktes som strategiske fordi de er basert på politiske prioriteringer i begge land. 

Til slutt, med håp om at denne studien vil være et nyttig verktøy for refleksjon 
over det fremtidige bilaterale forholdet, foreslås det diplomatiske tiltak med sikte på å støtte 
oppbyggingen av et langsiktig samarbeid på strategiske områder. 

Kildene som ble brukt i dette arbeidet er en kombinasjon av bibliografier, interne 
rapporter, arbeidsdokumenter, studier og artikler fra spesialiserte tidskrifter, inkludert på norsk 
originalspråk, og intervjuer av offentlige tjenestemenn, parlamentarikere, næringslivsledere, 
forskere og andre aktører som er direkte eller indirekte involvert i det norsk-brasilianske 
forholdet. I tillegg har analysen av konkrete saker hjulpet forfatteren til å se fremtidige 
muligheter for videreutvikling av den bilaterale dialogen om energi (samarbeidet mellom 
Petrobras og Statoil), skipsbygging (Norges tilstedeværelse i den brasilianske 
offshoreindustrien), miljø (Norges bidrag til Amazonas-fondet) og innsats for fred og 
forsoning (Haiti og Midtøsten). 

Med unntak av interne dokumenter i Brasils Utenriksdepartement, finnes det lite 
litteratur om forholdet mellom Brasil og Norge, og ett av målene med dette arbeidet er å 
synliggjøre materialet som er tilgjengelig i de to landene når det gjelder saker av særlig 
betydning for det bilaterale forholdet. Forfatteren har også valgt å analysere det norsk-
brasilianske forholdet fordi brasiliansk akademia mangler en systematisk studie av forholdet 
mellom de to landene. 
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KAPITTEL 1 

NORGE: POLITISKE, SOSIALE OG ØKONOMISKE ASPEKTER 

 

 Norge redder verden, ergo eksisterer Norge 

Thorvald Stoltenberg 

Utenriksminister (1987-89 og 1990-93) 

 

I dette kapittelet blir sentrale sider ved Norges politiske, sosiale og økonomiske 
samfunnsstruktur presentert, før man går over til å forklare utviklingen i landets 
utenrikstjeneste og identifisere den norske stats og det norske samfunnets langsiktige 
interesser slik de gjenspeiles i dagens utenrikspolitikk. 

Særtrekkene ved den lokale varianten av den sosialdemokratiske ideologi vil her 
trekkes frem. Denne ideologi har dominert den norske politiske arena siden 1935 gjennom tiår 
med Arbeiderpartiregjeringer, kun avbrutt noen ganger av relativt svake sentrum-høyre 
koalisjoner. Deretter analyseres de fremtredende kjennetegn ved den norske velferdsmodellen 
og dens innflytelse på samfunnsstrukturen, samt folkeopinionens oppfatning av Norges rolle i 
internasjonal sammenheng. Til slutt studeres strukturen i norsk økonomi, dominert av store 
forekomster av energiressurser som vannkraft og fossil energi, olje- og gassutvinning og 
tilhørende teknologi, som i møte med internasjonaliseringstrenden vil kreve strategiske 
allianser. 

1.1 – Arbeiderbevegelsen og oppbyggingen av sosialdemokratiet 

I innledningen av sin bok med personlige refleksjoner rundt utenrikspolitikk, 
skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre at hans politiske tenkning baserer seg på 
sosialdemokratiske verdier. 

Historien om Norge som selvstendig stat er preget av veksten og konsolideringen 
av den sosialdemokratiske ideologiens tilstedeværelse i det politiske landskap samt 
arbeiderbevegelsens dominans som en partipolitisk kraft i brorparten av de siste 75 år. 
Arbeiderpartiet, som ble grunnlagt i 1887 og som ved Norges uavhengighet i 1905 kun hadde 
4 representanter på Stortinget, klarte i 1928 å oppnå et like høyt antall stemmer som de 
konservative og liberale til sammen. 

Arbeidetpartiet dannet i 1935 sin første flertallsregjering under slagordet “Arbeid 
til alle”, i en periode med en svært alvorlig global økonomisk krise, og beholdt makten frem 
til nazi-Tysklands invasjon av Norge i 1940. 

I løpet av en opprivende periode med resesjon, deflasjon, streiker og sosial uro på 
30-tallet ble det inngått omfattende politiske avtaler og fagforeningsavtaler som dannet 
grunnlaget for den norske sosialdemokratiske modellen og velferdsstaten i etterkrigsstiden. 
Først og fremst fikk Arbeiderpartiet i 1933 støtte fra Bondepartiet, som inntil da hadde vært 
alliert med de borgerlige, i bytte mot støtte til lanbrukssektoren som var hardt rammet av 
prisfallet på landbruksprodukter.  

Ett av særtrekkene ved det norske partisystemet i første halvdel av det 20. 
århundret var styrken til de partiene som først og fremst representerte landeiere.Nesten 
samtlige av disse landeiere var små (sammenlignet med landeiere i Sør-Europa), selvstendige 
og knyttet opp til familietradisjoner. Dette “kompromisset i krisetid” la det historiske 
grunnlaget for de rødgrønne koallisjonene som ble fremforhandlet mellom Arbeiderpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet (arvtager av Bondepartiet) og resulterte i nåværende 
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Stasminister Jens Stoltenbergs to regjeringer fra 2005. 

For det andre var Arbeiderpartiet megler under forhandlingene mellom 
fagbevegelsen representert ved Landsorganisasjonen (AFL) og Norsk Arbeidsgiverforening 
(NAF), som førte til Hovedavtalen i 1935, en avtale som regnes for “grunnloven” for norske 
arbeidsforhold. 

Hovedavtalen formaliserte en rekke grunnleggende prinsipper for forhandlinger 
om kollektive arbeidsavtaler (lønninger, arbeidstid, helgefri, ferie, permisjoner, 
arbeidsforhold, oppsigelse osv.) i tillegg til regler som regulerte fagforeningenes 
representasjon i bedriftene. Fra den tid, og i snitt hvert fjerde år, har hovedavtaler blitt 
reforhandlet mellom Landsorganisasjonen i Norge - LO (AFLs etterfølger) og Næringslivets 
Hovedorganisasjon – NHO (NAFs etterfølger). Den nåværende hovedavtalen gjelder for 
perioden 2009-2012. Sentraliseringen av lønnsforhandlingene bidro betraktelig til 
institusjonaliseringen av statens kontroll over en betydelig del av norsk økonomi. 

Det var imidlertid i etterkrigstiden at den norske arbeiderbevegelsen befestet sin 
politiske makt og innflytelse på økonomien. Den sosialdemokratiske tenkning fikk en svært 
høy grad av legimitet i det norske samfunnet, og ble praktisk talt den hegemoniske tankegang 
i denne viktige perioden av velferdssatens dannelse. Årene fra 1952 til 1977 ble av den 
velrenommerte historikeren og politikeren Berge Furre betraktet som perioden for 
opprettelsen av det moderne sosialdemokrati. 

Utviklingen av det sosialdemokratiske prosjektet i de tre tiårene som etterfulgte 
andre verdenskrig, var så sterk at den festet seg i det norske folkets bevissthet og i det 
politiske vokabular. Begreper som “samfunn”, “solidaritet”, “velferd”. “Statseiendom” og 
“sosialpolitikk”, ble flittig benyttet av parlamentarikere og ledere i arbeiderbevegelsen og har 
fremdeles den historiske betydning og tyngde disse fikk i denne perioden da den norske 
sosiale modell ble bygget. Einar Gerhardsen, Arbeiderpartiets leder fra 1945 til 1965 og 
Statsminister i 17 år, er i ettertid blitt kaldt Landsfaderen. 

Oljefunnet på norsk kontinentalsokkel i 1969, ble begynnelsen på en helt 
enestående velferdsepoke i Norges historie. Som en konsekvens av de høye oljeprisene i 1973 
og 1977 fikk Norge unike muligheter til ikke bare å beholde, men også øke sitt velferdsnivå i 
forhold til de øvrige skandinaviske, sosialdemokratiske nabolandene. Mellom 1973 og 1977 
vokste BNP per capita med 3% pr. år, godt over gjennomsnittet i Vest-Europa (1.78%), USA 
(1.99%) og Japan (2.34%). I likhet med i 1920 og 30-årene klarte Arbeiderpartiet å 
fremforhandle en allianse med landbruksinteressene, noe som førte til at partiet økte i 
popularitet også på landsbygda. Fra 1970-tallet begynte partiet også å få støtte fra deler av 
middelklassen, bestående av funksjonærer (hvitsnipp-arbeidere) og høyere utdannede. 

I dette opprømte klimaet kom Gro Harlem Brundtland, kanskje det mest kjente 
ansikt fra norsk politikk utenfor landets grenser, til makten og beholdt denne gjennom tre 
mandater (1981 og 1986-1996), noe som totalt utgjorde 10 år ved makten. Statsminister 
Brundtland regjerte i en periode da den norske stat allerede hadde økonomisk kapasitet til 
ubestridt å fylle rollen som beslutningstager hva landets økonomiske og industrielle politikk 
angikk. I den forbindelse spilte hun en viktig rolle både i utvidelsen av den norske 
sosialdemokratiske modellen, med politiske tiltak for en full inkludering av kvinner i landets 
arbeidsstyrke, og i tilpasningen av denne modell til utenrikspolitikk, med vekt på prinsippet 
om internasjonal solidaritet i utviklingsspørsmål. På den andre siden ble det negative utfallet 
av folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap regnet for å være Gro Harlem Bruntlands 
største politiske nederlag. 

På 90-tallet begynte globaliseringsprosessen av verdensøkonomien for fullt, noe 
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som utfordret nasjonalstatenes evne til å videreføre sine politiske og økonomiske mål på et 
selvstendig grunnlag. De nordiske landene hadde inntil da et ubestridt internasjonalt rykte for 
å være i stand til å kombinere generøse velferdsgoder med økonomisk vekst og lav 
arbeidsledighet. Det oppstod et inntrykk av at krisen hadde rammet velferdsstaten og at den 
skandinaviske “gylne middelvei” var i ferd med å bli offer for et økonomisk miljø i 
forandring. 

Dette startet en debatt i Norge om systemets bærekraft, med utgangspunkt i 
sameksistensen mellom en intervenerende regjering og kravene fra en stadig mer fleksibel og 
globalisert markedsøkonomi. Hoveddilemmaet var at de høye skattene på lønn samt bedrifters 
profitt, muligens ville kunne ødelegge både for arbeidernes produktivitet og for tiltrekningen 
av nye investeringer nødvendige for økonomisk vekst og for opprettholdelsen av en 
internasjonale konkurranse-evnen. 

Intervallene med kristelig-demokratiske regjeringer ledet av Statsminister Kjell 
Magne Bondevik (1997-2000 og 2001-2005) ble en hard lekse for Arbeiderpartiet, men 
mellomspillene klarte ikke å reversere folkets krav om å få mer igjen for de høye skattene, 
spesielt innen helse og utdanning., Kravet kom om en større bruk av oljeressursene for å bedre 
velferdstilbudene. 

Arbeiderpartiet kom tilbake til makten ved valget i 2005, i koalisjon med 
Sosialistisk Ventreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), under ledelse av Statsminister Jens 
Stoltenberg (2000-2001 og 2005-). Ved valget i 2009, som nok en gang bragte den samme 
koalisjonen til makten, økte Arbeiderpartiet sitt antall mandater på Stortinget med tre plasser, 
noe som ble tolket som en tillitserklæring til partiledelsen midt i den globale økonomiske 
krisen. Også i dag representerer Arbeiderpartiet nålen på den politiske vektskålen, som fortsatt 
peker mot venstre. For mange nordmenn er staten fortsatt å betrakte som en “gudfar”. 
Flertallet av befolkningen sier seg fornøyd med å betale høye skatter i bytte mot flere 
arbeidsplasser og sosialt støtteapparat, omfattende helsetilbud og gratis offentlig utdanning. 

Hvorfor er det norske sosialdemokratiet så vellykket og fortsatt et sentralt tema i 
landets innen- og utenrikspolitikk? 

En av nøklene til den norske arbeiderbevegelsens valgssuksess befinner seg 
muligens i Arbeiderpartiets evne til å representere en nasjonal bevegelse og ikke bare en 
sosial klasse. Det er verdt å nevne at den norske arbeiderklassen var forholdvis homogen, med 
en høy grad av organisering og uten betydelige forskjeller hva etnisitet og religion angikk. 
Organisasjonen fikk utvikle seg fra å være et “parti for arbeiderklassen” til å bli et 
“folkeparti”. Denne utviklingen var fundamental for oppbyggingen av det norske 
sosialdemokratiet da den bygget opp under en oppfatning om at Arbeiderpartiet kunne 
identifiseres med et landsomfattende prosjekt for opprettelsen av en velferdsstat. Som en 
sentral politisk kraft gjennom det 20. århundre var Arbeiderpartiet ansvarlig for utviklingen og 
vernet av velferdsstatens institusjoner. 

Samtidig utviklet Arbeiderpartiets program seg på pragmatisk vis etter hvert som 
partiet, sittende i regjering, måtte ta seg av diverse utfordringer; økonomisk-politiske (fremme 
av produktive investeringer for å skape arbeidsplasser), monetære (kontroll av inflasjonen i en 
oljeøkonomi), skatt (ubalanse mellom skatteinntekter fra ikke-oljebaserte aktiviteter og 
velferdssystemets økende behov). Programmet og talene til Arbeiderpartiet, basert på 
symbolene for et tradisjonelt sosial-demokrati – statens nærvær i økonomien og forsvar av 
velferdsstaten – tilpasser seg en politikk som stiller seg positiv til private initiativ og til 
reformtiltak, eller “modernisering”, av trygde-, helse- og utdanningssystemer. 

Det er viktig å huske at den norske økonomien ikke i like stor grad ble berørt av 
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krisene som rammet resten av verden (og bl.a. førte til at Sverige og Finland ble medlemmer 
av EU i 1996, og som på det nåværende tidspunkt fører til at Island søker medlemsskap i EU 
og Eurosamarbeidet). Samtidig som oljekrisen rystet Vesten, ga oljefunn i Nordsjøen Norge 
en lovende fremtid som oljeeksportør. 

Det er ingen tvil om at oljen gjør det mulig for landet å opprettholde både en 
solidaritetspolitikk og gode velferdsytelser. For bedre å forstå det norske tilfellet er det 
imidlertid like viktig å huske de faktorer som fører til at Staten bruker oljepengene med 
varsomhet, noe som vil bli tatt opp i kapitlene 1.4 og 4.2. Vidreføringen av en ambisiøs 
politikk når det gjelder folketrygd og inntektsfordeling, i tillegg til et strengt regulert 
arbeidsmarked som følge av en stabil politikk finansiert av oljepenger, viser hvordan Norge 
skiller seg ut i forhold til EU-landene. 

Enkelte forskere påpeker at den pragmatiske holdningen i det norske 
sosialdemokratiet om å imøtekomme den doble utfordringen som ligger i å dekke 
velferdsstatens økende behov og samtidig forbedre produksjons- og konkurranseevnen, er et 
forsøk på å “posisjonere seg overfor det uunngåelige”. Historikeren Berge Furre skriver i en 
melankolsk tone at “det sosialdemokratiske Norge fra etterkrigstiden eksisterer ikke lenger”. 
Alt som er igjen er en “kollektiv nostalgi over en æra da den nordiske modellen eksisterte og 
virkelig var forskjellig fra resten av Europa”. 

Kort oppsummert har den norske sosialdemokratiske modellen tilpasset seg de 
nye forholdene når det gjelder innlemming av landet i en global økonomi, uten at modellen 
ser ut til å ha blitt nevneverdig svekket. Modellens grunnleggende strukturer består fortsatt, 
spesielt den universelle solidariske og altomfattende velferdsmodellen og det sentraliserte 
lønnsforhandlingssystemet. 

Man kan også argumentere for at i den norske modellen vil arbeiderbevegelsen 
fortsatt påvirke norsk politikk, ettersom den har klart å levere resultater og dermed oppnå 
legitimitet som landets viktigste politiske kraft. Arbeiderpartiet har vist at disiplin i bruken av 
skatteinntekter, i tillegg til kontroll av rentenivå og en valutastabilitet er nøkkelfaktorer forå 
oppnå full sysselsetting. I den sammenheng har partiet imidlertid også erkjent at 
regjeringsstrategien blir stadig mer sårbar for ytre påvirkninger..  

Etter den sosialdemokratiske modellens erfaring med å overleve “krisen”, dannet 
det seg en oppfatning i Norge om at velferdsstaten ikke nødvendigvis utgjorde en ulempe, da 
en ny og uventet økonomisk krise plutselig dukket opp igjen i annen halvdel av 2008. 

1.2. – Velferdsstat og sosial dialog 

Som vi har sett særlig i annen halvdel av det 20. århundret, la de 
sosialdemokratiske regjeringenes hegemoni forholdene til rette for implementeringen av en 
velferdsmodell i Norge basert på ønsket om full sysselsetting, statens nesten eksklusive rolle 
som leverandør av sosiale ytelser (helse, utdanning og trygd) og omfordelingen av inntekt 
gjennom høye skatter. Analyser av suksesser og utfordringer i den sosiale politikken iverksatt 
av de skandinaviske landene er ganske variert og åpen for forskjellige tolkninger som ikke 
bare reflekterer forfatternes ideologiske ståsted, men også den økonomiske teoriens kapasitet 
til å sammenfatte temaets kvantitative og kvalitative aspekter. I denne thesis vil vi forsøke å 
identifisere de viktigeste særtrekkene ved den norske modellen, som har bidratt til 
oppbyggingen av grunnprinsippene i utenrikspolitikken til dette landet som rangerer som nr. 1 
på FNs indeks for menneskelig utvikling. 

Fire hovedtrekk ved den norske velferdsmodellen skiller seg ut. Det dreier seg om 
a) et universelt trygdesystem; der b) Staten har hovedansvaret for sosiale ytelser; c) kvinnens 
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deltagelse og likestilling i arbeidslivet vektlegges, og først og fremst d) lønnsforhandlingene 
foregår sentralisert og trepartisk, mellom fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og Staten. 

Først og fremst skiller altså den universelle fordelingen av goder seg ut som et 
verktøy for å fremme sosial likhet. I denne modellen har alle borgere rett til velferdsgoder 
uavhengig av alder, livssituasjon og inntekt. Som et resultat av dette, nyter også 
middelklassen godt av systemet, og den har i stor utstrekning gitt sin fulle støtte til politiske 
krefter som forsvarer dets kontinuitet. 

På sett og vis forklarer Norges historie og geografi delvis folkets tilbøyning til 
solidaritet og kollektivisme. Helt frem til det 20. århundret hadde landet en spredt bosetting 
og var relativt fattig sammenlignet med europeiske naboland. Befolkningen levde isolert i små 
lokalsamfunn under relativt vanskelige forhold gitt deres nærhet til fjord og fjell og med et 
relativt hardt klima. Det var imidlertid et samfunn der selvstendige bønder hadde en betydelig 
innflytelse, noe som ga grobunn for en sterk tendens til homogenitet og egalitarisme, i 
motsetning til hva som var tilfelle på det europeiske kontinent. 

For det andre førte preferansen for en sterk stat, nesten eneste ansvarlige for 
leveransen av sosiale tjenester som helse, utdanning, barnevern, eldreomsorg, 
arbeidsledighetstrygd, svangerskapspermisjoner, studie- og boliglån og stønader til 
vanskeligstilte og barnerike familier, til en svekkelse av familiens, og i mange tilfeller også 
bedriftenes, tradisjonelle rolle.  

Det er deretter på sin plass å rette søkelyset mot hvilken rolle politiske tiltak 
iverksatt for å få kvinner ut i arbeid har spilt for oppbyggingen av den norske velferdsstaten. 
Generelt sett var det i 60- og 70-årene at det nordiske sosialdemokratiet begynte å se på 
likestilling som en av sine hovedsaker i samfunns- og arbeidsreformer. 

Kvinnens stadig økende – og i dag nesten fulle - deltagelse i arbeidslivet, gjorde 
det mulig for et lite land som Norge (med sine 4.9 millioner innbyggere) å kombinere 
tilgangen til kapital gjennom oljeinntektene med en maksimal utnyttelse av arbeidsstyrken, 
både tallmessig og hva talent og egenskaper gjelder, noe som igjen stimulerte landets 
økonomiske vekst. Dette bidro ikke minst til en utvidelse av tilbudene knyttet til 
velferdsstaten. Samtidig som man økte tiltakene for å få kvinner ut i arbeid og utvidet 
velferdsstatens kapasitet til å ta seg av flere brukere, ble offentlig sektor også 
hovedarbeidsgiver for arbeidsstyrken, både for menn og kvinner. På 90-tallet kom ca. 50% av 
alle nye stillinger innen skole-, helse- og trygdesektoren. Den offentlige sektor er i dag den 
største arbeidsgiveren i Norge med 31% av arbeidsplassene  

Det er særlig hva inntektsfordeling angår at Norge fremstår som et ledende land 
på likestillings- og likelønnsfronten. Gini-koeffisienten har ligget på 0,25 siden begynnelsen 
av 90-tallet. Som et eksempel ligger ingeniørlønninger, etablert gjennom kollektive avtaler, på 
rundt 18 USD/t for spesialister, og 15 USD/t for de øvrige. 

To særtrekk ved det norske systemet forklarer i stor grad denne hang til en 
likeverdig fordeling av inntektene: praktiseringen av en moderasjon i lønnskravene og de 
sterkt sentraliserte lønnsforhandlingene. Lønningene i Norge bestemmes alltid gjennom 
trepartsforhandlinger mellom arbeidernes fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjonen (NHO) 
og Staten. Den effektive iverksettelsen av en sosialdemokratisk politikk avhenger av 
samarbeid mellom kapital og arbeid på en organisert måte. I Norges tilfelle springer den ut fra 
en bred forståelse som analytikere betegner som en “pakt eller sosial dialog” mellom 
arbeidere, arbeidsgivere og Staten. Gjennom denne styrer Arbeiderpartiregjeringen prisnivået 
mens arbeidsgiveren reinvesterer produksjonsinntektene og arbeiderne frastår fra å iverksette 
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streiker og konflikter for å oppnå lønnsforhøyelser. 

Man kan imidlertid ikke studere velferdsstaten Norge uten å nevne en viktig 
faktor som ligger utenfor den politiske og økonomiske sfære og rett og slett kan karakteriseres 
som “flaks”. Oljerikdommen har gjort det mulig for landet – som var verdens tredje og i dag 
er verdens femte største oljeeksportør – å utføre motstrømspolitikk i nedgangstider og dermed 
opprettholde investeringsnivået innen utdanning og teknologi, noe som sikrer en økning i 
fremtidig produktivitet. Oljen har også gjort det mulig å opprettholde antallet arbeidplasser 
samt bevare de sosiale godene. Til tross for enkelte justeringer foretatt på slutten av 90-tallet, 
kunne Norges økonomiske tiltak - takket være oljen - sammenlignes med reformene som den 
svenske regjeringen måtte gjennomføre i sitt velferds- og helsesystem under den økende 
arbeidsledigheten. Lenger frem i teksten, og ikke minst i kapittel 5 der vi ser på temaet fossil 
energi, vil vi i detalj studere hvordan Norge mestret å sette ut i praksis en politikk for 
administrasjon av de gigantiske inntektene fra olje- og gassutvinningen, med tanke på at 
oljeforekomsten i Nordsjøen kan ta slutt rundt 2070. 

Likevel stiller mange økonomer spørsmål ved bærekraften i det norske 
velferdssystemet. De mest kristiske sier at nivået på velferdsgoder er for høyt, i tillegg til at de 
er for langvarige, og de peker på den stigende byrden systemet representerer både for 
statskassen og for norsk økonomi generelt. 

Den demografiske utviklingen i Norge medfører en reduksjon i den økonomisk 
aktive delen av befolkningen. Samtidig øker antall eldre og disse krever rett til offentlige 
pensjonsytelser og kostbare helsetjenester. Gitt størrelsen på offentlig sektor, tilfaller også en 
stor del av alderspensjonene de forhenværende statlige ansatte, og bør av den grunn 
finansieres fullt ut av Statskassen. Som et resultat av den høye levestandarden bruker norske 
studenter også lengre tid på universitetsutdannelsen, og arbeidstakere synes å prioritere mer 
fritid og kortere arbeidsdager eller fleksible ordninger. Sist men ikke minst advarer kritikerne 
om at det generøse systemet kan skape et høyt arbeidsfravær, spesielt blant dem som blir 
avhengige av trygdeytelser. 

Oppsummert hersker det et inntrykk av at velferdssystemet har blitt 
hovedelementet i oppbyggingen av det moderne norske samfunnet, noe som skiller det fra 
andre europeiske samfunn, og at dette samfunnet kanskje er det eneste som ennå har mulighet 
til å greie seg i det 21. århundrets globaliserte verden. Mangelen på likestilling har vært og er 
fortsatt, den norske sosialpolitikkens største fiende. Det er dermed ikke overraskende at Norge 
betrakter situasjonen i utviklingsland, Brasil inkludert, gjennom prismen av de sosiale 
forskjeller som finnes der, og at landet forsøker å utvide sitt internasjonale mandat til også å 
omfatte arbeidsforhold. 

Ett av Norges utenrikspolitiske initiativ er å fremme den norske modellen med 
sosial treparts-dialog. Slik vi allerede har sett, har dette vært en historisk effektiv måte for å 
nøytralisere konflikter og oppnå kompromisser i arbeidsforholdene mellom kapital, arbeid og 
regjering. Trepartsforholdet gir fora for sosial dialog legitimitet, representasjon, 
selvstendighet og - så langt det er mulig - likhet for de involverte aktører. Man søker 
hovedsaklig å oppnå et positivt resultat, som ikke nødvendigvis representerer en seier for en 
av de involverte parter, men som vektlegger at egne interesser underordnes det som tjener 
fellesskapet. Trepartsforholdet er ikke en mekanisme for forhandlinger av avtaler eller 
kollektive arbeidskontrakter, men snarere en prosess i gjensidig forståelse der sluttproduktet 
styrker de felles verdier og er rettet mot et mye større publikum enn det de enkelte aktører 
representerer. 

For Brasils vedkommende er det sentrale ved formålet med å stimulere dialogen 
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og trepartssystemet tydelig nevnt i Presidentens tale under OITs 41.-konferanse og i Nasjonalt 
Arbeidsforum som ble stiftet av den brasilianske regjeringen i 2003. Temaet ble tatt opp under 
bilaterale møter mellom utviklingsminister Erik Solheim og Minister Tarso Genro (leder for 
Presidentskapets sekretariat for institusjonelle forhold i 2006) og Luiz Dulci, leder for 
Presidentens kontor, som bidro til realiseringen av det første Forumet for Sosial Dialog 
mellom Brasil og Norge under statssekretær Gry Larsens besøk til Brasil i oktober 2009. 

1.3 – Statens rolle i økonomien 

Til tross for sitt lave innbyggertall har Norge et BNP på ca. 450 milliarder USD, 
noe som plasserer landet blant de 25 største økonomiene i verden, med det nest største BNP 
per capita, den høyeste FN-indeksen for menneskelig utvikling og den høyeste 
arbeidsproduktiviteten blant OECD-landene. Norge har også verdens nest største 
pensjonsfond, på 455 milliarder USD, basert på inntekter fra olje- og gass utvinning på 
kontinetalsokkelen og med en portefølje på 1% av aksjene kvotert på verdensbørsene.  

Det har ikke alltid vært slik. Mot slutten av det 19. århundret, mistet Norge ca. en 
fjerdedel av befolkningen i form av utvandringer, først og fremst til USA. 

Den økonomiske utviklingen startet heller ikke med oljefunnene på 
kontinentalsokkelen i 1969. Skogbruk og fiske har tradisjonelt vært viktige ressurser. Den 
moderne tungindustrien gjorde sin inntreden på slutten av 1800-tallet, takket være enkel 
tilgang til vannkraft. Norske fiskere har alltid hatt en privilegert tilgang til bestander av torsk, 
sild og annen salt- og dypvannsfisk langs kysten. De nøt også godt av hvalfangst. Senere ga 
sjøtransport og skipsbygging Norge en fremtredende posisjon i verdensøkonomien. Etter 
andre verdenskrig medvirket den billige og rikelige vannkraftsforsyningen i betydelig grad til 
en rask ekspansjon av norsk industri, spesielt innen skipsbygging, metallurgi, kjemisk 
produksjon, papir og cellulose. 

Oppdagelsen av det gigantiske Ekofisk-feltet og utvinningen av olje fra 
kontinentalsokkelen i Nordsjøen fikk imidlertid store følger for Norge fra 70-tallet og utover, 
da landet utviklet en uvanlig økonomi sett i vestlig perspektiv. Norge ble verdens femte 
største oljeeksportør og andre største gassleverandør til Europa, etter Russland. Mellom 1975 
og 1981 økte produksjonen av olje og naturgass fra 2 til 50 millioner tonn; 

oljeutvinningsaktiviteten hadde alt nådd 18% av BNP, 1/3 av eksporten og 1/4 av statens 
skatteinntekter, men utgjorde enda kun 3% av arbeidsplassene i Norge. 

I dag står olje- og gassektoren for 26% av Norges nasjonale inntekter, og den 
representerer 52% av verdien av den årlige eksporten, eller nesten 90% når man legger til 
inntektene fra maritime tjenester. Imidlertid er det verdt å nevne at primærsektoren i Norge 
krever en høy og stadig økende grad både av kvalifisert arbeidskraft og av teknologi som 
benyttes i produksjonsprosessen. 

Norge har i dag den femte største handelsflåten i verden, et av de mest moderne 
sjøforsvar i Europa og avansert skipsbyggingsteknologi, inkludert oljeplattformer og 
leveranser knyttet til oljeindustrien. Mens byggingen av store tankskip flyttes til skipsverft i 
Asia, leder norsk skipsindustri fortsatt an i byggingen av spesialfartøy utstyrt med 
høyteknologi. Selv i fiskerinæringen, der Norge utmerker seg som verdens nest største 
eksportør, utgjør oppdrettsfisk en stor andel av investeringer i forskning, teknologi og 
utdanning av spesialisert. 

Skatteinntekter fra produksjon av olje og naturgass utgjør ca. 25% av totale 
skatteinntekter. De enorme inntektene fra denne sektor gjør Staten til hovedaktør i 
økonomien, enten gjennom Statens Pensjonsfond Utland (SPU) (også kalt oljefondet), 
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anvendelsen av eiendomsretten i offentlige selskaper eller som storaksjonær i flere av Norges 
største bedrifter kvotert på Oslo Børs. 

Som vi senere skal se, overføres skatteinntektene fra utvinningen av olje og 
naturgass i sin helhet til Statens Pensjonsfond Utland. Regjeringen har per i dag imidlertid 
bare tillatelse til å bruke et beløp som skal tilsvare den reelle avkastning til fondet, estimert til 
4% per år, for å dekke utgiftsposter i statsbudsjettet. Denne grunnleggende retningslinjen for 
budsjettpolitikk tar sikte på å skille det offentlige forbruk fra inntekter som stammer fra olje- 
og gassaktivitetene på norsk kontinentalsokkel. Dette sikrer en langsiktig og bærekraftig bruk 
av oljeinntektene. Så lenge denne mulighet for begrenset overføring av ressurser fra SPU til 
statsbudsjettet ikke benyttes automatisk, fungerer den som en buffer. Den gjør det også mulig 
for regjeringen å iverksette tiltak for å redde (bail-out) eller finansiere utsatte selskaper og 
sektorer, noe som var tilfelle under krisene i 2009 og 2010. Disse ble finansiert ved 
overføringer fra SPU som var større enn handlingsregelen for avkastning estimert til 4%: 
henholdsvis 2.3 og 7.4 milliarder USD. 

Et annet særtrekk ved norsk økonomi er Statens høye grad av deltagelse i de 
viktigste produktive sektorene. Det råder en konsensus i den politiske sfære om at Statens 
eierskap er en bedre garanti for det norske samfunns kontroll over naturressursene og at 
Staten bør være hovedaktør i enkelte bedrifter som anses som strategiske for norsk økonomi. 
Statens direkte deltagelse omfatter både eierskap av majoriteten av aksjer med stemmerett i 
noen av de største selskapene listet på Oslo Børs og det totale eierskap i bedrifter som har 
monopol og/eller en reguleringsfunksjon. På denne måten kontrollerer den norske stat enten 
helt eller delvis circa 80 selskaper, ifølge en rapport fra OECD. Mer enn 30% av den totale 
markedsverdien til aksjene notert på Oslo Børs tilhører Staten eller kommunene. 

Den norske stat kontrollerer 51 bedrifter organisert som statlige selskaper, AS-
selskaper, helseforetak eller offentlige bedrifter med spesielt mandat. Av de selskapene som er 
100% statseide, finner man de som har monopol og en reguleringsfunksjon som f.eks. Norsk 
Tipping (lotteri) og Vinmonopolet (distribusjon av alkoholholdige drikkevarer). Andre som 
Posten Norge (post-tjenester), NSB (jernbane), Statkraft (vannkraft), Statnett (strømnett), 
Petoro (administrering av Statens økonomiske interesser i oljeutvinning) og Gassco (transport 
av naturgass) opererer i konkurranseutsatte markeder, men innehar en viktig rolle i den 
offentlige politikken i deres respektive sektorer. 

I tillegg kontrollerer også staten 67% av aksjene i Statoil, verdens 8. største 
oljeselskap i markedsverdi og ansvarlig for 80% av olje og gassproduksjonen i Norge, med 
operasjoner i mer enn 40 land. I Brasil opererer Statoil i Peregrino-feltet og har lisenser i 
Campos-, Santos-, Espirito Santo-, Jequitinhonha- og Camamu-Almada-bassengene. 

Den norske stat er hovedaksjonær i to ledende selskap i sektorer som har en 
spesiell betydning for Norges økonomi og er gjennom disse også tilstede i Brasil. Den har 
36,2% av aksjene i Yara Internasjonal - verdens største leverandør av gjødsel og det nest 
største i Brasil etter kjøpet av Adubos Trevo i 2000 og Fertibras i 2006. Det er planlagt at Yara 
vil øke produksjonskapasiteten til fabrikken i Rio Grande (RS) fra 800 000 til 1 million tonn 
av granulert gjødsel pr. år, i samsvar med veksten i brasiliansk landbruk. 

Videre eier den norske stat 43.7% av aksjene i Hydro, verdens tredje største 
leverandør av aluminium. Hydro kjøpte aluminiumsvirksomheten som tilhørte Vale i Brasil, i 
bytte mot 22% av egne aksjer. Med denne operasjonen er Vale blitt den nest største 
aksjonæren i Hydro, etter den norske stat. Hydro er det nest største industrikonsernet i Norge. 

Den norske stat eier i tillegg 30% av aksjene i Aker, ett av de største 
holdingselskapene i Norge, med virksomhet innen offshore, maritim ingeniørvitenskap, fiske, 
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energi og gruvedrift. Ett av gruppens hovedselskap, Aker Solutions, etablerte seg i Rio das 
Ostras (RJ) i 1995, og startet i 1997 å levere lokale produkter til Petrobras” oljeplattformer. 
Etter en investering på 22 millioner Reais (ca. 66 millioner NOK) i en ny fabrikk i Rio das 
Ostras ble selskapet i juni 2008 det første i Brasil som produserte risers for boring på dypt 
vann til Petrobras, Subsea 7, Technip og Queiroz Galvão. 

I en rapport overlevert Stortinget beregnet regjeringen at statskassen i 2005 fikk et 
utbytte på ca. 69 milliarder kroner av en total inntekt på ca. 770 milliarder kroner fra Statoil, 
Yara, Norsk Hydro og andre selskaper der staten har eierinteresser. Selv om statens utøvelse 
av sin aksjonærrolle på den ene siden stort sett bygger på korporative prinsipper, har den ikke 
alltid vært i stand til å skille mellom sine roller som aksjonær, politisk beslutningstaker og 
kontrollør av økonomien. 

Sammenlignet med de andre landene i OECD representerer derfor Norge et 
avansert tilfelle av statlig deltagelse i økonomien. I den sammenheng har en betydelig del av 
Norges direkte investeringer i utlandet sitt utspring i beslutninger tatt av selskaper som er 
totalt eller delvis kontrollerte av Staten. 

Norges utenlandsinvesteringer har økt betraktelig de siste årene og representerte i 
2006 ca. 11 ganger det registrerte volum i 1990. Som et resultat av dette har Norges deltagelse 
i globale utenlandsinvesteringer økt fra 0.1 % til 1% mellom 1980 og 2005. Nesten 60% av 
strømmen av utenlandsinvesteringer i 2006 stammet fra selskaper der den norske stat hadde 
minst en tredjedel av aksjene. 

Selv om de delvis statskontrollerte selskapene nyter godt av en relativt høy grad 
av operasjonell uavhengighet, har de en annen strategi enn rent private selskaper når det 
gjelder forretningsvirksomhet i utlandet, med mer vekt på stabilitet og langsiktighet. I en 
undersøkelse utført av Universitetet i Oslo, registrerer man at selskapenes beslutninger av mer 
strategisk karakter knyttet til “hvor” og “hvorfor” det lønner seg å investere skiller seg ut. 

1.4. - Oljerikdommen 

Fra oljeproduksjonen startet i Norge den 15. juni 1971, har oljesektoren vokst til å 
bli en grunnleggende del av økonomien og utgjør i dag ca. 25% av BNP, en tredjedel av 
statens skatteinntekter og mer enn 50% av verdien av norsk eksport. I løpet av 40 år er landet 
blitt verdens femte største leverandør av olje og verdens åttende største gassleverandør. 

Året 1990 representerte historisk sett et vendepunkt i norsk politikk når det gjelder 
forvaltningen av de enorme inntektene fra oljeutvinning; en forvaltning som i dag høster 
internasjonal anerkjennelse, også i Brasil, og betraktes som en vellykket modell for 
transformering av inntekter til sosial og økonomisk utvikling. Mer enn en formel for 
regulering og utnyttelse av de enorme inntektene fra utvinning av olje og gass på 
kontinentalsokkelen, utgjør den såkalte “norske modellen” en fusjon av mekanismer som har 
som mål å skaffe mest mulig inntekter til staten, industrien og samfunnet, i tillegg til det som 
kan inntjenes gjennom ren eksport av en “commodity”. 

På 70- og 80-tallet opplevde Norge, til tross for skatteinntektene fra den første 
fasen av oljeutvinning i Nordsjøen, store økonomiske svingninger med høy inflasjon, 
forsterket av høye oljepriser og regjeringens høye forbruk av oljeinntekter. Velferds- og 
pensjonssystemet ble betydelig utvidet og førte, sammen med investeringer i ny infrastruktur, 
til en rask økning i etterspørsel og kreditt. Med det markante fallet i oljeprisene i 1986, kom 
Norges økonomi inn i en resesjon, og den tradisjonelle industrien tapte markedsandeler i det 
internasjonale markedet. 

Leksene som Norge lærte i de to første tiårene av “oljealderen”, ble fundamentale 
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for Stortingets opprettelse av Oljefondet, i dag kalt Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Til 
tross for navneskiftet ligner fondet mer på et investeringsfond enn på et pensjonsfond, men 
det nye navnet gjenspeiler ett av fondets hovedformål, som er å tjene som langtidssparing med 
tanke på velferdsstatens fremtidige økonomiske forpliktelser i forbindelse med befolkningens 
aldring. 

SPU utgjør et verktøy for forvaltningen av Norges oljeinntekter, i det man skiller 
inntekter (fra produksjon og eksport av olje og gass) fra statens utgifter. Finansdepartementet 
eier fondet og delegerer ansvaret for forvaltning til Norges Bank Investment Management 
(NBIM). Midlene investeres utelukkende i utlandet, det være seg i statsobligasjoner eller 
aksjer, alt etter begrensninger og forhåndsdefinert geografisk distribusjon. 

Fra den første overføringen på ca. 400 millioner USD, har fondet økt raskt i 
størrelse. Den 30. desember 2008 var fondets verdi estimert til ca. 450 milliarder USD, bare 
forbigått av Abu Dhabis investeringsfond. SPU hadde 1.75% av aksjene på børsene i Europa 
og 0.7% i Amerika og Asia. 

Selv under den siste finanskrisen, da prisen per oljefat var 65% lavere enn i 2007, 
disponerte oljefondet nok kapital til å iverksette en agressiv strategi for kjøp av aksjer på de 
internasjonale markedene, til en verdi av 175 milliarder USD. 

SPUs investeringsportefølje i Brasil, i tillegg til dets hovedstruktur og funksjon, 
vil bli mer utfyllende presentert i kapittel 4. Avslutningsvis i denne delen gjestår det å se på 
størrelsen på makt og ansvar som Norge og den norske regjeringen disponerer ved å investere 
gjennom fondet i “ti tusen selskaper i femti land”, slik utenriksminister Jonas Gahr Støre 
formulerer det i sin bok med personlige refleksjoner. Den nylige Stortingsmeldingen om 
utenrikspolitikk slår fast at “en stor del av Norges internasjonale nærvær er knyttet til (...) 
landets viktige rolle som investor gjennom Statens Pensjonsfond Utland (SPU) som får sine 
inntekter fra olje og gassvirksomhet”. 

Saken ble mer kompleks da man i 2004 opprettet etiske retningslinjer for 
oljefondet:  

- garantere økonomisk gevinst for investeringene slik at fremtidige generasjoner 
kan dra nytte av oljerikdommen,  

- og respektere de grunnleggende rettighetene til dem som berøres av 
selskapene som SPU investerer i.  

Man oppnevnte også et Etisk råd, bestående av fem medlemmer (per i dag tre 
jurister, en økonom og en spesialist på arbeidssikkerhet), med mandat til å anbefale for 
Finansdepartementet en ekskludering eller kansellering av investeringer i selskaper der man 
konstaterer: 

1. alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene som drap, tortur, 
frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og utnyttelse av mindreårige; 

2. alvorlige brudd på rettighetene til personer i en krigs- eller konfliktsituasjon 

3. alvorlige skader på miljøet 

4. alvorlig korrupsjon 

5. andre alvorlige brudd på grunnleggende etiske normer. 

Frem til nå er 33 selskaper blitt utestengt fra fondet for produksjon av systemer 
for utskyting av atombomber (bl. a. BAE Systems, Boeing, EADS, Finmeccanica, Honeywell 
og Northrop Grumman) eller klasebomber og antipersonellminer, for miljø- ødeleggelser (fem 
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gruveselskaper) og for brudd på menneskerettighetene (tilfellet Wal-Mart noe som førte til 
sterke protester fra USAs Ambassadør i Oslo). 

Tvetydigheter i fondets etiske retningslinjer for investeringer blir ofte satt i 
søkelyset av den lokale folkeopinionen og særlig av frivillige organisasjoner. Kritikken går 
bl.a. ut på at oljeselskapene Shell, BP, Exxon Mobil og Total er fondets fem største 
investeringsobjekter med en sum på ca. 10 milliarder USD, og at SPU harr investeringer i 
såkalte skatteparadiser i tillegg til å ha tobakkprodusenter og spillselskaper som Ladbrokes, 
Bettson, Unibet og William Hill i sin portefølje. 

Regjeringen innrømmer at “det nåværende systemet ikke er perfekt”, og at det 
derfor er nødvendig å stimulere til en debatt rundt “en bedre internasjonal praksis” når det 
gjelder ansvarlig investering. Den legger også vekt på nødvendigheten av en transparent 
implementering av etiske retningslinjer og uttrykker en overbevisning om at “fondet kan være 
nyttig som standardiseringsmodell for selskapers adferd, f.eks. når det gjelder miljøansvar og 
utryddelse av barnearbeid”. 

I 2008 påla regjeringen fondets forvaltere å systematisk utøve sine eierrettigheter 
(ownership rights) og fremme praktiseringen av etiske og bærekraftige retningslinjer for 
adferden til selskaper SPU investerer i. I følge en av forvalterne i NBIM jobber man i dag 
med å utvikle et system for evaluering (benchmark) av selskapene fondet investerer i. Fondet 
forsøker å introdusere punkter av etisk karakter i aksjonærenes generalforsamlinger. Fondet 
inntar imidlertid ikke rollen som leder i selskapenes styre, fordi dette ville kunne føre til 
interessekonflikter og politisk press for å få selskapet til å handle i en bestemt retning. 
Finansdepartementet har også oppfordret Etikkrådet til å fokusere på prioriterte områder 
tilknyttet vern av barns rettigheter og miljø. 

Med utgangspunkt i en anbefaling fra Etikkrådet til Stortinget i 2009, avsluttet 
fondet investeringsprosessen i tobakksproduserende selskaper. Tiltaket påvirket fondets 
investeringer i store globale selskaper i denne bransjen, inkludert Souza Cruz AS som i 2008 
var på 8,5 millioner USD, tilsvarende 0.13% av selskapets stemmeberettigede kapital. Salget 
av aksjene fikk ingen innvirkning på det brasilianske selskapets børsnotering. Hendelsen viser 
imidlertid at det finnes et potensiale for tiltak med stor effekt f.eks. når det gjelder 
brasilianske selskaper i SPUs portefølje som kan ha påført betydelige skader på miljøet. 
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KAPITTEL 2 

HOVEDELEMENTER I NORSK UTENRIKSPOLITIKK 

 

“The Norwegian foreign policy tradition is, in a way, 

a mix of realism and idealism, and this is also the starting point, 

I would argue, for the Nobel Peace Prize [...]” 

Geir Lundestad, 

Sekretær i Nobelkomitéen 

 

 

Dette kapittel presenterer det norske diplomatiets fundament og utvikling i det 20. 
århundret. Kunnskap om dette vil sette en i stand til bedre å forstå den norske 
utenrikspolitikkens nåværende prioriteringerslik de i 2009 ble formalisert gjennom to 
stortingsmeldinger: en om utenrikspolitikk generelt og en spesielt om utviklingssamarbeid. Vi 
vil se at norsk utenrikspolitikk i forholdet til de såkalte fremvoksende økonomiene India, Kina 
og Brasil, nå får prioritet. Forholdet til Russland, som også er medlem av BRIC gruppen har 
alltid vært et sentralt tema i norsk utenrikspolitikk, både av historiske grunner og på grunn av 
geografisk beliggenhet. Denne korte studien kan tjene som en innføring i utviklingen i det 
diplomatiske forholdet mellom Brasil og Norge. På visse områder er de to landenes 
utenrikspolitikk komplementære, noe som skaper flere muligheter for dialog og samarbeid. 

2.1 – Utformelsen av norsk utenrikspolitikk  

I de siste hundre år har den norske utenrikspolitikken talt for en rettsbasert 
verdensorden med et sterkt preg av solidaritet. Som en relativ liten nasjon med en strategisk 
beliggenhet på NATOs grense mot Russland (og det tidligere Sovjetunionen), men interessert 
i å spille en rolle i saker som er relevante på den inernasjonale dagsorden som f.eks. 
energisikkerhet, miljø, konfliktløsning og utvikling - , trenger Norge en internasjonal orden 
som bygger på folkeretten. Dette var en klar tanke hos de mest anerkjente aktørene i norsk 
utenrikspolitikk, slik som f.eks. utenriksminister Knut Frydenlund (1927-1987) som skal ha 
uttalt: “For et lite land som Norge er det avgjørende å handle i samsvar med folkeretten. Dette 
er ikke et spørsmål om prinsipp eller lovgivning. Jeg ser på det som realpolitikk. “ 

Professor Olav Riste, forfatter av kildeverket Norway”s Foreign Relations – a 
History, peker på tre perioder som har vært avgjørende for utformingen av norsk 
utenrikspolitikk: årene 1905-1910, med klassisk nøytralitetspolitikk mellomkrigstiden, da 
Norge inntok rollen som talsmann både for den internasjonale folkeretten og for nedrustning 
og i 40-åreneda landet allierte seg med stormaktene og aktivt deltok i omfordelingen av makt i 
regi av FN og NATO. 

Først på begynnelsen av det 20. århundret, med oppløsningen av unionen med 
Sverige - som markerte slutten på mer enn 500 års styre under den svenske og danske krone - 
fikk Norge sitt eget diplomati og utenrikstjeneste. Kravet om en uavhengig utenrikstjeneste og 
Stortingets avgjørelse om etablering av et selvstendig nettverk av konsulater, noe som ble 
avvist av den svenske kongemakten, var ifølge historikere, noen av de direkte årsakene til 
uavhengighetserklæringen den 7. juni i 1905. Behovet for først å organisere løsrivelsen fra 
Sverige på en fredelig måte for deretter å bli anerkjent av stormaktene, fikk den nye staten 
Norge til å velge en utenrikspolitikk basert på “klassisk nøytralitet”, kombinert med en aktiv 
politikk for fremme av nasjonens interesser i utenrikshandel og shipping. 
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Ved avslutningen av første verdenskrig var Norges mål, som en del av 
fredsavtalen, å oppnå aksept for landets suverenitet over Svalbard som er rik på kull og i 
tillegg en tradisjonell base for havfiske. Fredskonferansen proklamerte “full og absolutt norsk 
suverenitet” over øygruppen med to forbehold: borgere av stater som er part i traktaten ville 
kunne utnytteøygruppens økonomiske ressurser med like rettigheter, og øyene kunne ikke 
benyttes til “militære formål”. Traktaten ble formelt undertegnet av Norge i februar 1920 og 
ble ratifisert av 45 land. 

Opprettelsen av Folkeforbundet i 1920 representerte en historisk endring og 
begynnelsen på en aktiv norsk innsats for etablering av organisasjoner viet til kollektiv 
sikkerhet og humanitær hjelp. Mye skyldtes Fritjof Nansens (1861-1930) politiske stilling og 
dominerende personlighet både i Norge og i utlandet. Nansen, vitenskapsmann og polfarer 
med internasjonalt ry, ble den første høykommissær for flyktninger, og koordinerte bl.a. 
hjemsendelsen av 450 000 krigsfanger fra 26 land, og etablerte det såkalte “Nansen-passet” 
for flyktninger. Nansens humanitære innsats bidro til å skape en norsk tradisjon for 
internasjonal bistand, og viser et sentralt trekk ved Norges internasjonale engasjement som 
består den dag i dag. 

Den norske nøytralitetspolitikken fikk dødsstøtet den 9. april 1940 da de 
nazistiske styrkene angrep Norge og etter to måneders kamp okkuperte landet, en av de 
lengste okkupasjonsoperasjoner under andreverdenskrig. Den store norske handelsflåten som 
unnslapp tysk kontroll var et vesentlig bidrag til de allierte på transport- og 
forsyningsområdet. Britiske kilder har anslått at 40% av bensinen som ble fraktet til 
Storbritannia ble transportert med norske tankskip. På land utmerket den norske motstanden 
seg ved vellykkede hemmelige operasjoner som hindret Nazi-Tyskland i å produsere 
kjernefysiske våpen før USA. 

2. 2 – Alliansepolitikk “med forbehold”  

Ved å sette som grunnleggende forutsetning at de europeiske landene ikke lenger 
kunne isolere seg fra innflytelsen og det politiske spillet til etterkrigstidens stormakter, tok 
den norske delegasjonen til San Francisco-konferansen i 1945 en handlingslinje basert på en 
“realistisk” aksept av stormaktene som hovedansvarlige for internasjonal fred og sikkerhet. 
Med Trygve Lie i spissen for delegasjonen, og senere som leder av komiteen ansvarlig for 
utarbeidelse av bestemmelsene for Sikkerhetsrådet, hevdet Norge at spørsmålet om veto ikke 
burde sees på som et juridisk spørsmål, men som et behov for politisk samarbeid mellom 
stormaktene for å søke fredelig løsninger. Denne aksept av en privilegiert posisjon for 
stormaktene var dessuten ledsaget av en diplomatisk innsats for å styrke den Den 
internasjonale domstolen i håp om å gjøre dens jurisdiksjon obligatorisk. 

Valget av Trygve Lie som FNs første generalsekretær (1946-1953) befestet 
multilateralismen og arbeidet for fredi FNs regi som en av søylene i norsk utenrikspolitikk. 
Slik har en av prioriteringene til det norske diplomatiet vært å støtte forebygging og løsing av 
konflikter, i tillegg til fredsbevarende operasjoner. Siden 1950 har over 50 000 nordmenn 
tjenestegjort i FN-styrkene. Norge ble i 2006 den syvende største bidragsyter til FN og den 
femte største til fredsoperasjoner. 

Norges tilslutning til NATO markerte på sin sideen kursendring i landets historie: 
for det første ble USA fra da av den viktigste garantisten for Norges sikkerhet og for det andre 
førte det atlantiske samarbeidet til en opprustning gjennom USAs militære hjelpeprogram. 
Selv om Norge på vanlige kart over Europa synes å ha en perifer beliggenhet, ser man 
jordkloden ut fra et polart perspektiv landets strategisk posisjon der det ligger midtveis i den 
korteste luftlinjen mellom USA og den daværende Sovjetunionen. 
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Til tross for at landet valgte å bli medlem av den atlantiske alliansen, søkte 
Arbeiderpartiregjeringen i praksis å utelukke visse elementer av dette samarbeidet, slik som 
utstasjonering av allierte styrker på norsk territorium grunnet den felles grensen med 
Sovjetunionen og bekymringen for en mer aggressiv sovjetisk holdning i forhold til Svalbard. 
Historikeren Berge Furre har kalt den norske holdningen for “atlanterhavspolitikk med 
forbehold.” I desember 1945 skal den amerikanske ambassadøren i Oslo ha gitt følgende 
kommentar om norsk utenrikspolitikk: “ pro-UN to the greatest extent she can; pro-US to the 
greatest extent she dares; and pro-Soviet to the extent she must.” 

Samtidig søkte Halvard Lange, utenriksminister fra 1945 til 1965, også å gi 
Alliansen et bredere politisk innhold som inkluderte fredsfremming og avspenning i tillegg til 
den militære funksjonen. Han la grunnlaget for den brobyggingen som skulle komme til å 
karakterisere norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen. 

Gitt sin strategiske geografiske beliggenhet ble Norge et foretrukknt område for 
etterretningsoperasjoner. Da et U-2 fly styrt av Gary Powers i mai 1960 ble skutt ned over 
sovjetisk territorium, truet Kreml med represalier mot Norge med den begrunnelse at landet 
hadde tjent som base for amerikanske spionflyvninger. De hevdet samtidig at Sovjetunionen 
hadde “rett til å iverksette hvilke som helst tiltak mot disse basene og flyplassene, inntil alt 
var utslettet”. 

Etter den kalde krigen, og fremdeles i dag, er NATO hjørnesteinen i norsk 
sikkerhetspolitikk. Norge bidro til NATOs fredsbevarende styrker i Bosnia (IFOR/SFOR) og i 
Kosovo (KFOR). Landet har et militært og sivilt personell på ca. 700 i Afghanistan (ISAF). I 
2003 støttet ikke Norge USA og dets allierte i krigen mot Irak fordi den militære operasjonen 
ikke hadde FN-mandat. 

2.3 – Idealisme i utenrikspolitikken 

Fra 70-årene av fikk menneskerettigheter og bistand en fremtredende rolle innen 
norsk diplomati, først og fremst i forbindelse med fredsbevarende oppdrag knyttet til 
avkoloniseringsprosessene i Afrika og Asia. Fridtjof Nansens innsats i 20-årene ble videreført 
gjennom det universelle solidaritetsidealet forsvart av det nordiske sosialdemokratiet i sin 
gylne konsolideringsperiode, som vist i kapittel 1. 

I den forbindelse begynte både folkeopinionen og norske bistandsorganisasjoner, 
hvorav mange av religiøs natur, å spille en komplementær rolle til det offisielle diplomati, og 
Norge fant tilbake til sin “misjonsånd”. Dette kom frem bl.a. i Biafra-saken, i kritikken mot 
Vietnam-krigen (Norge var det første NATO-land som anerkjente Nord-Vietnam i 1971) og i 
arbeidet med å demokratisere Sandinistregjeringen i Nicaragua gjennom 
Sosialistinternasjonalen. Gradvis fikk den norske regjeringen en fremtredende rolle blant de 
største giverne av internasjonal bistand per capita. 

Kuppet mot Salvador Allende i Chile, en hendelse av stor betydning, og Gro 
Harlem Brundtlands presidentskap i Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, et 
internasjonalt initiativ som fikk bred oppslutning, var karakteristiske for denne perioden. 

Fra midten av 70-tallet økte Norge sitt engasjement som megler i den israelsk-
palestinske konflikten, noe som resulterte i Oslo-avtalen, og befestet Norges internasjonale 
omdømme som fredsmegler. 

2.4 – Perioden etter den kalde krigen  

Med vslutning av den kalde krigen og opprettelsen av EU gjennom Maastricht-
traktaten i 1993 tok den norske utenrikspolitikken nye veier samtidig som den beholdt mange 
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av sine tradisjonelle egenskaper. 

I 1989 fremmet Utenriksdepartementet et nytt forslag til utenrikspolitikk overfor 
Stortinget med anmodning, for å få en “reell inflytelse”, om å konsentrere innsatsen i områder 
der Norge hadde spesiell kompetanse, erfaring, tradisjon eller større tilgjengelighet av 
ressurser, Forslaget inneholdt en liste over “områder for spesiell innsats,” som bl.a. inkluderte 
fredsfremmende arbeid , bistand og miljøvern, som forøvrig er områder der Norge høstet 
internasjonal anerkjennelse på 90-tallet. 

Brundtland-rapporten bante vei for realiseringen av FNs konferanse om miljø og 
utvikling i Rio de Janeiro i 1992, og for en bred enighet rundt handlingsplanen “Agenda 21”. 
Med det israelske arbeiderpartiets retur til makten og gjennom personlig kontakt mellom 
norske politikere og israelske og palestinske ledere (Yitzhak Rabin og Shimon Peres var 
gamle venner av utenriksminister Thorvald Stoltenberg), begynte israelske og palestinske 
representanter samtaler i Oslo i januar 1993, under ekstremt hemmelighold. Samtalene 
fortsatte til tross for tilbakevendende kriser, inntil man i august samme år oppnådde enighet 
om en prinsipperklæring, signert under en formell seremoni på plenen foran Det hvite hus. 
Oslo-avtalen og fredsavtalen mellom Israel og PLO bekreftet Norges posisjon som en viktig 
aktør i Midtøsten. 

På den europeiske scenen derimot skulle folkeavstemningen i 1994, der 
nordmennene for andre gang sa nei til EU-medlemskap, komme til å skape alvorlige 
hindringer for utøvelsen av en Europa-vennlig politikk, for de påfølgende sentrum-høyre- og 
sosialdemokratiske regjeringer. . Avvisningen kunne forklares med en tendens til isolasjon i 
den norske nasjonalidentiteten, denne gangen godt hjulpet av den nye oljerikdommen. Til 
tross for Norges høye grad av involvering i EUs politikk og programmer har landets regionale 
samarbeid vært basert på EØS-avtalen og ordninger innenfor Nord-Europa, inkludert 
Russland og de Baltiske land, innunder eksempelvis Nordisk råd, Østersjørådet og Barents 
euro-arktiske råd. 

2.5 – Norsk utenrikspolitikk i dag 

Da Jens Stoltenberg i 2005 tiltrådte som statsminister, kunngjorde han tre 
prinsipper som skulle styre regjeringens utenrikspolitikk: (i) fortsatt støtte til utvikling av det 
internasjonale rettssystemet ved å styrke og reformere FN, (ii) å opprettholde og intensivere 
relasjonene med strategiske allierte (NATO) og politiske og økonomiske samarbeidspartnere 
innenfor EØS, EU, og Skandinavia, og (iii) fremme av fred samt økonomisk og sosial 
utvikling. 

Stoltenberg-regjeringen bekreftet i realiteten hovedretningslinjene i norsk 
utenrikspolitikk, men inkluderte to nye punkter fremmet av den nye utenriksministeren, Jonas 
Gahr Støre: strategiske forhold i nordområdene og å gjøre global helse til et sentralt tema i 
norsk utenrikspolitikk som et ledd i arbeidet med å nå FNs tusenårsmål og målene til den 
globale kampanjen mot sult og fattigdom lansert i FN av Brasil, Chile og Frankrike. 

Den siste omfattende gjennomgang og refleksjonen rundt norsk utenrikspolitikk 
fant sted i 1989, på slutten av den kalde krigen. I september 2007 lanserte utenriksminister 
Gahr Støre prosjektet “Refleks: - norske interesser i en globalisert verden”, med den hensikt å 
revurdere landets diplomatiske prioriteringer. I løpet av en periode på nesten to år deltok 
private og statlig aktører i samfunnet, inkludert utenlandske eksperter, i en serie av seminarer 
som ble avsluttet med publiseringen av en samling artikler i seks bind, samt rapporten 
“Norske interesser: utenrikspolitikk i en globalisert verden”. Tanken bak den brede ofentlige 
konsultasjonsprosessen var at jo større global kompleksitet og endring, desto større behov for 



Paulo Guimarães                                                   Brasil-Norge 
 

20 

forankring og legitimering av utenrikspolitikken i det offentlige rom. 

2.5.1 – Interesser, ansvar og muligheter  

I mars 2009 presenterte regjeringen Stortingsmelding nr. 15 som skisserer 
hovedtrekkene i dagens norske utenrikspolitikk. Dokumentet “Interesser, ansvar og 
muligheter” presenterer en analyse av “en raskt skiftende utenrikspolitikk”, og fremhever 
virkningene i Norge av ulike sider ved “globaliseringen, som visker ut grensen mellom 
utenriks- og innenrikspolitikk.” Dokumentet gir Norge en plattform i møtet med de “nye, 
komplekse og krevende globale utfordringene.” 

Vektleggingen av begrepet “interesser” som går igjen i sluttdokumentet og i 
tittelen på Stortingsmeldingen, gjenspeiler et ønske om å gjenopprette balanse i norsk 
utenrikspolitikk mellom de tradisjonelle politiske retninger realpolitikk og idealpolitikk. 
Stortingsmeldingen forsøker å legge bak seg perioden da Norge identifiserte seg som 
“humanitær stormakt”, en rolle personifisert gjennom Jan Egelands tiltredelse i stillingen som 
statssekretær for utenriksministeren fra 1990 til 1997, før han så tok over som FNs 
visegeneralsekretær for humanitære saker. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har uttalt 
følgende: “Vi må våge å drøfte våre egne interesser i verden. Vi må gjøre oss klokere med 
hensyn til hvordan det norske samfunnets ulike mål og behov utfordres av globalisering, og 
best kan ivaretas. Vi må utfordre oss selv. Vi må våge å teste om utenrikspolitikkens etablerte 
svar fortsatt er gyldige.” 

Prioriteringene i norsk utenrikspolitikk er i dag inndelt i syv handlingsområder 
som kan oppsummeres slik: 

1) sikkerhet - NATO forblir hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk, og i den 
sammenheng anser regjeringen en stabil sikkerhet i nordområdene som et viktig 
bidrag til global sikkerhet og til landets territoriale integritet. Samtidig skaper den 
geopolitiske utviklingen forskjellige steder i verden usikkerhet og uforutsigbare 
trusler. Som utenriksministeren har påpekt, “er Norges engasjement i Afghanistan 
en av de viktigste utenrikspolitiske tiltakene [...] Denne konflikten reiser spørsmål 
om sikkerhet og stabilitet som angår Norge”; 

2) engasjementspolitikk – arbeid for utvikling, menneskerettigheter, 
fattigdomsbekjempelse, humanitær bistand, fredsfremming og forsoning, gjør det 
mulig å utforske de positive sidene ved globaliseringen og redusere dens negative 
effekter. De norske tiltakene er basert på altruisme og menneskehetens 
fellesinteresser. Samtidig fører globaliseringens konsekvenser til at arbeidet for 
fred og universelle menneskerettigheter blir en del av realpolitikken. Ifølge 
utenriksminister Støre er “Norge en nasjon med politisk og økonomisk overskudd. 
Vi deler et ansvar for å skape en bedre verden “; 

3) økonomi - globaliseringen har økt utfordringene for den økonomiske velferden 
i Norge som følge av at norske næringsinteresser er blitt globale. Finanskrisen og 
andre negative sider ved globaliseringen viser behovet for en økt kontroll og 
regulering av internasjonal økonomi. Fra et norsk perspektiv ansees veksten i 
BRIC-landene som meget positiv. Man snakker om at BRIC-landene har en 
“trippel effekt” på norsk marked, produksjon og konkurranseevne: for det første 
får den norske forbrukeren tilgang til forbruksvarer til reduserte priser; for det 
andre øker eksporten av norsk råolje og oljebaserte produkter, høyteknologiske 
produkter og shippingtjenester til disse landene; og sist men ikke minst betrakter 

Norge seg som mindre sårbart for følgene av global konkurranse på 
arbeidsintensive produkter, ettersom strukturen i landets industri er kapital- og 
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teknologiintensiv; 

4) energi - den komplekse energisikkerhetssituasjonen skaper utfordringer for 
Norge og øker betydningen av landets energiressurser. Norge er den nest største 
gassleverandøren til Europa, den femte største oljeeksportøren og verdens sjette 
største produsent av vannkraft. Landets viktigste bidrag til energisikkerhet er å 
sikre stabil forsyning av olje og gass til verdensmarkedet samt å forsøke å 
garantere at naturressursene ikke blir gjenstand for politisk og geopolitisk strid. 
Utenriksminister Støre har kommentert at “energi er blitt et viktigere spørsmål for 
sikkerheten enn den tradisjonelle forsvarspolitikken” i det “vi som 
oljeproduserende land er del av en gruppe stater som vi ikke kjenner veldig godt, 
som vi har liten eller nesten ingen kontakt med, og med hvilke vi har få - om noen 
- likheter når det gjelder samfunnsformer”. Dokumentet bekrefter at 
nordområdene prioriteres i norsk diplomati, spesielt naboforholdet til Russland, i 
et maritimt område som har høy strategisk verdi for NATO og enorme reserver av 
olje og gass; 

5) klima og miljø – Norge er direkte berørt av truslene mot det globale 
økosystemet på grunn av sin geografiske beliggenhet og sine næringsinteresser i 
havfiske, som påvirkes av Golfstrømmen. Klimaendringer, trusler mot biologisk 
mangfold, spredning av farlige kjemiske stoffer, trusselen fra russiske 
kjernekraftverk nær den norske grensen og risiko for utslipp og forurensning langs 
kysten, er noen av det norske diplomatiets utfordringer.. Klimaendringene bringer 
de polare områdene mer frem i lyset, og innebærer et større ansvar for å sikre en 
bærekraftig forvaltning av Arktis. Derav Norges vedvarende interesse for 
utformingen av rammebetingelser for et globalt samarbeid i miljøspørsmål; 

6) en internasjonal orden – Norge er interessert i å styrke det multilaterale 
systemet og en internasjonal rettsorden. Med bakgrunn i de nye geopolitiske 
forholdene vil Norge arbeide aktivt med andre land og aktører for å reformere og 
styrke FN og regionale og globale institusjoner. Den norske regjeringen forutser 
økende spenning knyttet til internasjonale institusjoners legitimitet, 
representativitet og effektivitet. Ifølge dokumentet ser man en forskyvning av 
maktbalansen over mot land som Kina og India. I denne sammenheng fører 
“Brasils fremvekst som partner til andre tradisjonelt inflytelsesrike land til at 
landet blir viktig også for Norge, spesielt når det gjelder samarbeid om klima og 
miljø, forhandlinger om en ny WTO-avtale, Det internasjonale pengefondet (IMF) 
og Verdensbanken”; 

7) operasjonelle utfordringer – for å kunne takle den økende kompleksiteten i 
dagens verden, vedtok regjeringen et såkalt “prinsipp om dobbel prioritet”, som 
betyr at det først bør vurderes i hvilken grad norske interesser er berørt av en 
bestemt internasjonal prosess, og dernest i hvilken grad Norges handlinger kan 
“gjøre en forskjell” i spesifikke tilfeller (uttrykket er tatt fra tittelen i 
utenriksminister Jonas Gahr Støres bok med personlige refleksjoner, utgitt i 2009). 

Den norske utenrikspolitikken er imidlertid ikke uten “paradokser” eller 
“dilemmaer” som erkjennes å værealvorlige problemer for landets offentlige diplomati. Dette 
kommer til syne f.eks. i tradisjonen for hvalfangst kontra engasjementet for miljø og 
økologisk bevaring, eller i eksport av olje og gass kontra reduksjon av CO2-utslippene fra de 
samme energikildene. Noen kommentatorer ser det som et problem at Norge pleier forhold til 
ikke-demokratiske land, motivert av kommersielle interesser innen oljesektoren: “I hvilken 
grad påvirker kommersielle interesser Norges politiske dialog med disse landene? Hva er den 
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russiske regjeringens toleransegrense i forhold til norsk kritikk av menneskerettighetsbrudd? 
Opptrer Norge konsekvent ved å fremme menneskerettigheter i afrikanske land i større grad 
enn i Saudi-Arabia og Kasakhstan?”. 

2.5.2 – Utviklingssamarbeid  

I den norske regjeringsstrukturen utøver utviklingsministeren sine konstitusjonelle 
funksjoner med støtte fra Utenriksdepartementet. Ved å ta over også Miljøverndepartementet, 
har statsråd Erik Solheim ført internasjonal utviklingspolitikk og klimapolitikk nærmere 
hverandre, som en videreføring av norsk utenrikspolitikk fra statsminister Gro Harlem 
Brundtlands dager. “Kampen mot fattigdom og klimaendringer utgjør i dag den største 
utfordringen i verden, og disse bør derfor spille en sentral rolle i norsk utenrikspolitikk”, slås 
det fast i Stortingsmelding nr. 13. 

I den nye Stortingsmeldingen om utviklingspolitikk - “Klima, konflikt og kapital” 
– som ble presentert for Stortinget i februar 2009, hevder den norske regjeringen at målene og 
virkemidlene i utenrikspolitikken og i utviklingspolitikken stadig blir mer sammenflettet. 
Regjeringen fremhever også viktigheten av en helhetlig utviklingspolitikk i den forstand at 
norske handlinger bør fremme økonomisk vekst og redusere fattigdom i utviklingsland. 
Regjeringen anslår at klimaendringer, voldelige konflikter og mangel på kapital representerer 
de største utfordringene i den globale kampen mot fattigdom. Den legger vekt på det 
kontroversielle begrepet “globale offentlige goder” (som stabilt klima, fred og internasjonal 
sikkerhet, kontroll av smittsomme sykdommer og et godt fungerende globalt finansmarked), 
men understreker utfordringen knyttet til ansvarsfordeling og finansiering av disse felles, 
globale godene. 

Følgende områder prioriteres i norsk utviklingspolitikk: 

1) stimulering og støtte til bruk av ren energi i økonomisk utvikling; 
2) vern av tropisk regnskog; 

3) støtte til konfliktløsning og fredsbygging i fattige og sårbare land, tatt i 
betraktning at voldelige konflikter forverrer fattigdomsproblemet, svekker 
statsadministrasjonen og hemmer sosioøkonomisk utvikling; 

4) forbedring av nasjonal styring av naturressurser og effektivisert kontroll av 
inntektene som stammer fra disse i land herjet av korrupsjon, organisert 
kriminalitet og kapitalflukt, og 

5) strategisk koordinering med andre givere og de ulike kanalene for internasjonal 
bistand, for effektivisering av internasjonal bistand. 

Dokumentet bekrefter den norske regjeringens interesse for å prioritere den 
offisielle bilaterale bistanden på områder der Norge har spesialkompetanse, også når denne 
suppleres av samarbeid med andre land som yter bistand, som f.eks i Brasils tilfelle i forhold 
til Angola og Guinea-Bissau, og Cubas utsending av medisinske team til land i Sentral-Afrika 
og Haiti. I andre tilfeller bør støtten kanaliseres gjennom multilaterale organisasjoner. 

2.5.3 – Spørsmålet om europeisk integrasjon 

Norge skiller seg ut ved ikke å være medlem av EU, hvilket er et klart uttrykk for 
folkeviljen. Både i 1972 og i en ny folkeavstemning i 1994, avviste nordmenn Norges 
inntreden i EU. En nylig meningsmåling viser at 52,8% av befolkningen er imot medlemskap, 
35,2% er i favør og 12% er usikre. Geir Lundestad, historiker og sekretær i Nobelkomitéen, 
oppsummerer det på følgende måte: “det som er vesentlig i forhold til Norge, er at Norge ikke 
er med i EU.” 
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Som medlem av EFTA, er Norges forhold til EU basert på EØS-avtalen, som 
samler EUs medlemsland og EFTA. Innenfor rammen av EØS, implementerer Norge nesten 
de samme prinsipper og regler som det europeiske fellesskapet om fri flyt av varer, tjenester, 
kapital og mennesker, inkludert konkurransepolitikk, insentiver og statsstøtte, samt samarbeid 
under Schengen-avtalen. Jordbruk og fiske, helsetjenester og trygdeytelser er imidlertid 
unndratt fra dette fellesmarkedet.  

Norge er også unndratt fra netto budsjettoverføringer til Brussel, noe som langt på 
vei ville ha oversteget det årlige bidraget på 130 millioner euro (i 2008), og 1,3 milliarder 
euro overført mellom 2004 og 2009 til fondet for sosioøkonomisk utjevning av de nyeste 
medlemmene i den Europeiske Unionen. 

I det politiske og akademiske miljøet råder et inntrykk av at Norge står overfor et 
dilemma når det gjelder EU: ved å stå utenfor EU klarer Norge å beholde større 
selvstendighet, men får liten innflytelse på politikk og regelverk som er viktige for landets 
økonomiske velstand. Spørsmålet om EU-medlemskap har vært ansett som det mest 
langvarige og kontroversielle politiske tema i norsk etterkrigshistorie. Statsminister Trygve 
Brattelis og Gro Harlem Brundtlands arbeiderpartiregjeringer tapte to folkeavstemninger i 
henholdsvis 1972 og 1994, og to sentrum-høyre-koalisjoner gikk i oppløsning på grunn av 
uenigheter om saken. 

For historikeren Olav Riste gjenspeiler Norges nåværende forhold til EU en 
dikotomi som har vært til stede gjennom hele det 20. århundret: kombinasjonen av politisk 
isolasjonisme og økonomisk internasjonalisme (EU-markedet utgjør ca. 82% av norsk eksport 
og 69% av norsk import). Frem til nå har disse to sidene av utenrikspolitikken vært i stand til 
å bevare en “ukomfortabel sameksistens”. 

Ifølge Geir Lundestad har Norges grunnleggende bekymring vært å finne 
institusjonelle ordninger og spesielle løsninger, som f.eks. landets deltakelse i NATO uten 
imidlertid å tillate etablering av utenlandske militære baser på sitt territorium. 

For Svein Andersen, er et av Norges viktigste mål å bevare status quo så langt det 
lar seg gjøre, ved å være “både på innsiden og utsiden” Unionen i det man kombinerer 
selvstendighet i utenrikspolitikken med muligheten til å delta på ulike samarbeidsområder 
gjennom de ulike institusjonelle ordningene i EU. 

Til tross for at Arbeiderpartiet er for et medlemsskap i EU, har partiet resignert når 
det gjelder dette spørsmålet, på grunn av koalisjonen med de to mindre partiene SV og 
Venstre, hvis uttalelse i “Regjeringens Arbeidsprogram 2009-2013” er at landet “ikke vil søke 
EU-medlemskap.” 

2.5.4 – Forholdet til Latin-Amerika 

I første halvdel av det 20. århundret hadde Norge begrensede diplomatiske og 
økonomiske forbindelser med Latin-Amerika, med unntak av skipsfartstjenester. . Etter annen 
verdenskrig forsøkte Norge, som medlem av NATO, å forbli trofast mot USAs politikk 
overfor Latin-Amerika, og landet utviklet ikke en selvstendig posisjon i forhold til dette 
kontinentet. 

På 60-tallet begynte imidlertid norske regjeringer i internasjonale fora som FN og 
NATO å uttrykke uenighet med USAs politikk i regionen, spesielt når det gjalt amerikanske 
sanksjoner mot Cuba og militærintervensjonen i Den dominikanske republikk i 1965.  

På 70-tallet begynte forholdet mellom Norge og latinamerikanske land å 
innlemmes i regjeringenes engasjementspolitikk med fokus på menneskerettigheter, 
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urbefolkning og regionale fredsprosesser. I denne perioden hadde noen få forskere ved 
Institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo utarbeidet studier om Brasil, Argentina, Venezuela 
og spesielt Chile, som en følge av kuppet mot Salvador Allende og at chilenske akademikere 
flyktet i eksil. 

På slutten av 1980-tallet bestilte Norges forskningsråd for første gang en rapport 
vedrørende tilstanden innen undervisning og akademisk forskning på Latin-Amerika i Norge. 
Frem til år 2000 hadde slike studier vært sentrert rundt initiativer til fredsmegling i Sentral-
Amerika, med vekt på den norske innsatsen for å sluttføre fredsavtalen i Guatemala i 1996. 

Da Erik Solheim i 2005 ble utviklingsminister med tilknytning til 
Utenriksdepartementet, nedsatte han en arbeidsgruppe med det formål å iverksette et mer 
diversifisert diplomati i regionen, i tillegg til mekling i fredsprosesser. Man ønsket spesielt å 
utdype forholdet til “land som gikk i en sosialdemokratisk retning”, i bilaterale saker som 
samfunnsansvar og sosial dialog, og globale temaer som bærekraftig utvikling og FNs 
tusenårsmål, slik som Brasil og Chile. Forskerne avdekket en mangel på tradisjon for 
forskning på Latin-Amerika, og et lite oppdatert bilde av regionens politiske situasjon, 
økonomiske utvikling og de sosiale endringer som hadde funnet, eller var i ferd med å finne 
stedog som kunne være en basis for fremtidig norsk utenrikspolitikk.. 

Denne prosessen resulterte i opprettelsen av et forskningsnettverk dedikert Latin-
Amerika (NorLARNet), under ledelse av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved 
Universitetet i Oslo. NorLARNet har som mål å: (i) fungere som et samlingspunkt for 
utveksling mellom norske og latin-amerikanske forskere og studenter, (ii) tilrettelegge 
koordinering mellom forskningsmiljøer om emner relatert til regionen, (iii) opprette en 
database om Latin-Amerika, og (iv) organisere arrangementer og publikasjoner. 

I dag registrerer den norske regjeringen at “selvtillitten vokser i Latin-Amerika, 
med Brasil i spissen”. Videre registrerer regjeringen de “store endringene” som har funnet 
sted på kontinentet, både internt i hvert land - økonomisk vekst, kontroll med inflasjonen og 
politiske endringer gjennom demokratiske prosesser, men også regionalt, en faktor som for 
første gang påpekes i Stortingsmelding nr. 15. Opprettelsen av UNASUR og Banco do Sul 
signaliserer til den norske regjeringen “at Latin-Amerika ønsker større politisk og økonomisk 
handlefrihet, med vekt på demokratiske prinsipper og sosial utvikling, og uten overdreven 
amerikansk innflytelse.” 

Følgene for Norge er formulert slik: “Ut i fra et norsk perspektiv, bidrar et 
fredelig, ansvarlig og selvsikkert Latin-Amerika positivt til den globale orden og til norske 
næringsinteresser, spesielt i oljesektoren. Ettersom Norge generelt sett har felles interesser 
med mange land i regionen, følger landet den latinamerikanske integrasjon og regionens 
samarbeid med andre land i G7 med interesse. I den grad latinamerikanske land bestemmer 
seg for å løse sine saker innenfor sine egne regionale organisasjoner, blir det en utfordring for 
Norge å etablere nye kanaler for dialog med de mest relevante regionale strukturene. Brasils 
intensiverte forbindelser med andre tradisjonelt innflytelsesrike land, gjør at landet blir viktig 
også for Norge [...]”. 

Økonomiske og handelsmessige forhold har styrket de diplomatiske og politiske 
forbindelsene mellom Norge og latinamerikanske land, spesielt Brasil, Chile og Mexico (i 
Chiles og Mexicos tilfeller gjelder dette i forbindelse med frihandelsavtaler fremforhandlet 
gjennom Norges medlemsskap i EFTA). Norske bedrifter har økt sine investeringer i regionen 
og har en fremtredende posisjon blant ledende utenlandske investorer i ulike sektorer av 
økonomien i flere latinamerikanske land. For eksempel erStatoil involvert i oljevirksomhet i 
Brasil, Venezuela og Mexico, med et bredt nettverk av underleverandører. Norsk Hydro har 
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gruvedrift og produksjon av aluminium i Brasil og Argentina. Yara er den neste største 
produsenten og distributøren av gjødsel i regionen. Små og mellomstore norske bedrifter har 
vært fremtredende i fiske og havbruksaktiviteter i Argentina og Chile.  

Norges handel med Latin-Amerika konsentrerer seg om bestemte produkter og 
land, der Brasil står for to tredjedeler av eksporten og halvparten av norsk import fra regionen, 
langt over handelen med Chile (på henholdsvis 6% og 17% ) og Argentina (2% og 4%).  

Foruten handel med Brasil, som vi skal gå nærmere inn på i neste kapittel, 
importerer Norge hovedsaklig fiskemel, nitrater og vin fra Chile, og druer, vin og 
skinnprodukter fra Argentina. Norge eksporterer maskiner, elektrisk utstyr og 
måleinstrumenter. Til tross for Latin-Amerikas lave andel i den norske utenrikshandelen (2%), 
er regionen en viktig destinasjon for norske direkte investeringer i sentrale sektorer som for 
eksempel offshoreindustrien (i Brasil og i Venezuela, hvor Statoil har investert én milliard 
dollar siden 1994 i Petroceño-prosjektet og i Deltana-Plattformen), fiskeri og havbruk (20 
selskaper innen produksjon, service og teknologi for lakseoppdrett er til stede i Chile) og 
vannkraft (Brasil, Chile og Peru). 

2.5.5 - Strategier i forhold til Kina og India 

I 2007 og 2009 presenterte den norske regjeringen to dokumenter med strategier 
rettet mot henholdsvis Kina og India, som gjør rede for Norges målsetninger og prioriteringer 
i land som har økt sin “relative makt og inflytelse”. I begge tilfeller dreier det seg om 
kortfattede tekster på maks fem sider, ment som arbeidsdokumenter for gjennomføringen av 
regjeringens politikk. Disse er myntet på ulike departementer og deler av den offentlige 
forvaltningen, under samordning av Utenriksdepartementet, og i dialog med Stortinget. 

Regjeringens strategi for Kina tar utgangspunkt i anerkjennelsen av Kinas økende 
geopolitiske, økonomiske og kommersielle betydning i regionale og globale sammenhenger, 
med følger for norsk økonomi og diplomati. I strategidokumentet fremheves Norges 
utfordringer i forhold til Kinas mer bestemte opptreden i FN-systemet, som fast medlem av 
Sikkerhetsrådet, og Kinas økende interesse for å sikre seg energi og mineralressurser, helt 
nødvendig for landets økonomiske utvikling. Strategien fastsetter fire prioriterte 
satsningsområder: 

i) etablering av permanent dialog om globale spørsmål som nedrustning og ikke-
spredning av våpen, konfliktforebygging, fredsbevaring, utvikling og handel; 

ii) utvidelse av norske selskapers investeringer i det kinesiske markedet, gjennom 
forhandlinger om en frihandelsavtale som bl.a. garanterer respekt for intellektuell 
eiendom; 

iii) fremme av dialog om bærekraftig utvikling gjennom mekanismer for politisk 
konsultasjon om miljø, klimaendringer og energisikkerhet (det pågår 
forhandlinger om en avtale vedrørende teknologioverføring for fornybar energi); 

iv) fremme av menneskerettigheter og demokrati. 

Dokumentet “Strategi for samarbeid med India” fremhever Indias rolle “i en 
region der Norge er betydelig til stede”, gjennom bl.a. fredsmeklingsforsøk på Sri Lanka og i 
fredsbygging i Afghanistan, i tillegg til tradisjonell bistand. Indias strategiske 
samarbeidsavtaler med USA, Kina og Russland nevnes også, samt etableringen av det 
trilaterale Forum for Dialog med Brasil og Sør-Afrika. Den norske regjeringen prioriterer 
følgende områder i sitt forhold til India: 

i) styrke dialogen vedrørende globale spørsmål, spesielt klimaendringer, i lys av 



Paulo Guimarães                                                   Brasil-Norge 
 

26 

Indias deltakelse i G20; 

ii) fremme bærekraftig utvikling og bruken av alternative energikilder, i tillegg til 
iverksetting av planen om å kompensere 10% av norske utslipp av CO2 gjennom 
kjøp av karbonkreditter fra prosjekter i India; 

iii) redusere spedbarns-og mødredødelighet, i tråd med FNs tusenårsmål; 

iv) investeringer i shipping, offshore, vannkraft, solenergi, informasjonsteknologi 
og akvakultur (i 2008 hadde Statens pensjonsfond utland ca 1,2 milliarder dollar i 
aksjer i 232 indiske selskaper, med utsikter til å “øke betraktelig”); 

v) fremforhandling av en handelsavtale mellom EFTA og India. 

Handelsutvekslingen med Kina, India og Brasil, er blant de mest dynamiske i 
Norges utenrikshandel. Mellom 2000 og 2008 økte norsk importfra Kina med 268%, fra 
Brasil med 178% og fra India med 98%. I samme periode økte norsk eksport med 407% til 
India, 352% til Kina, og 133% til Brasil. 

Samtidig som Norge har økonomiske ressurser og evner som “overgår 
forventningene”, står landet overfor politiske utfordringer i og med at det ikke er medlem av 
EU, og operasjonelle utfordringer på grunn av dets relativt lille befolkning. Hovedstrategien i 
landets utenrikspolitikk gjenspeiles i utenriksminister Støres refleksjon: “vi må se etter 
områder der vi kan gjøre en forskjell, der det norske initiativet, den norske visjonen og norske 
ressurser kan hjelpe til å oppnå nye mål”. 

Fra denne forståelsen stammer et møysommelig søk etter muligheter for å fremme 
en internasjonal orden basert på en internasjonal rettsorden, fred og forsoning, 
menneskerettigheter, velferd og bærekraftig utvikling. En betydelig del av budsjettet som er 
viet til bistand, bidrar til å fremme Norges profil, både i landets bilaterale forbindelser og i 
multilaterale organisasjoner og fora. 

Mange av de norske diplomatiske initiativene de siste årene har ligget på grensen 
mellom utenrikspolitikk og bistandspolitikk, som f.eks.: koordineringen av ad hoc gruppen for 
givere til de palestinske selvstyremyndighetene (Ad Hoc Liaison Committee), Initiativet til 
Global Helse og Utenrikspolitikk, arbeidet for transparens i oljeindustrien, bruken av 
innovative mekanismer for å finansiere utvikling, prosessen som ledet til 
klaseammunisjonskonvensjonen og regjeringens klima- og skoginitiativ. 

Idette arbeidet har norsk diplomatie søkt å bruke sitt omdømme som diskret og 
metodisk fredsmegler, og sine virkemidler for å påvirke folkeopinionen, for dernest å være i 
stand til å “bidra til kreative løsninger, der multilateral innsats ikke har gitt resultater og der 
andre har mislyktes”. 

Det at Norge ikke er medlem av EU, tillater landet å utvikle partnerskap og 
samarbeid med land og regioner uavhengig av unionens politiske føringer og prioriteringer. 
Det gir også landet større fleksibilitet til å ta i bruk tiltak i et annet format enn det europeiske. 
Dette så man nylig under forhandlingene som førte til Oslo-konvensjonen om klasevåpen, ved 
etableringen av Initiativet til Global Helse og Utenrikspolitikk (sammen med Brasil og seks 
andre land), i støtten til land med regnskog og i forhandlingene for en internasjonal avtale for 
handel med håndvåpen. 

Dette gjør at Utenriksdepartementet betrakter bilaterale relasjoner som essensielle 
for å oppnå Norges viktigste utenrikspolitiske mål. Derfor betrakter Norge sine relasjoner med 
“inflytelsesrike land i den globaliserte verden” som strategiske. 
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KAPITTEL 3 

FORHOLDET MELLOM BRASIL OG NORGE 

 

“Brazil is a key ally. On a wide range of policy issues, 

from the WTO to issues relating to health and foreign policy. 

There are many common areas for cooperation.” 

Jonas Gahr Støre, Utenriksminister 

 

3.1 - Utviklingen i det bilaterale forholdet 

Brasil, med Baron Rio Branco i teten for diplomatiet, var et av de første landene 
som anerkjente Norges uavhengighet i 1905, i likhet med Russland, Belgia, USA, Italia, 
Storbritannia og Sveits. Brasil ble også det første Latin-Amerikanske landet som innledet 
diplomatiske forbindelser med Norge. Brasils legasjon i Kristiania (som tok tilbake navnet 
Oslo i 1925) ble opprettet gjennom dekret 2.188 den 22. desember 1909, sammen med 
legasjonen i København. Dekret 12.584 fra 20. juli 1917 skilte de to legasjonene og bestemte 
at legasjonen i Norge heretter skulle ledes av en ministerråd stasjonert i Norge. 

Norges sene uavhengighet og de få eksisterende historiske kilder om skandinavers 
opphold i Brasil, gjør det vanskelig å skille nordmenn fra svenske og danske immigranter og 
handelsmenn som ankom Brasil frem til begynnelsen av det 20. århundre.. Det fremkommer 
at Joinville ble grunnlagt i 1851av ca. 100 nordmenn, i tillegg til tyskere og sveitsere., Den 
første importen av klippfisk direkte fra Ålesund fant sted i 1842 med skuten “Nordstjernen” 
som fraktet kaffe på returen og med dette startet en årelang tradisjon for utveksling av disse 
varer og for norske rederiers virksomhet i Brasil. 

Det norske næringslivets tilstedeværelse i Brasil ble styrket med Erling Lorentzen 
og Prinsesse Ragnhilds ankomst i 1953. Lorentzen grunnla shippingselskapet Norsul, et av de 
største private selskapene i denne sektor, og i 1972 Aracruz Celulose. 

Kong Olav Vs besøk til Brasil i september 1967 var det første besøket et norsk 
stats overhode foretok til Latin-Amerika, og dette fikk politisk betydning for forholdet 
mellom de to landene. Kongens overværelse av militærparaden under feiringen av Brasils 
nasjonaldag i Rio de Janeiro forsterket dette. Norsk næringsliv var ved den anledning også 
representert ved en offisiell delegasjon ledet av industriminister Sverre Rostoft, som besøkte 
São Paulo og Santos, samt en næringsdelegasjon ledet av Erling Lorentzen. Lorentzens rolle i 
å gjøre den norske regjering og den private sektor kjent med mulighetene for handel og 
investeringer i Brasil, er beskrevet i en rapport fra briefingsmøtet med Kong Olav i forkant av 
besøket. Der nevnes det at “i forhold til Sverige, er det norske handelsnærvær i Brasil 
ubetydelig”, men “man merket de norske næringslivsrepresentantenens store interesse for 
Kong Olavs statsbesøk” til Brasil. 

 Statsbesøket førte til forhandlinger og undertegnelse av avtaler om handel med 
cellulose, flytransport og konsultasjoner mellom maritime myndigheter. I 1978, da daværende 
kronprins Harald og en delegasjon fra næringslivet besøkte Brasil, ble det undetegnet en 
avtale for handel og samarbeid innen økonomi, industri og teknologi. Deretter fulgte besøkene 
til viseutenriksminister Eivinn Berg (1984), finansminister Rolf Presthus (1985) og 
handelsminister Asbjørn Haugstvedt (1985), i tillegg til besøk av delegasjoner fra Stortingets 
finanskomité og energikomité. Brasils økonomiminister, Ernane Galves, besøkte Oslo i 1984.  

Utenriksminister Roberto de Abreus offisielle besøk til Norge den 30. - 31. mai 
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1988, som svar på en invitasjon fra utenriksminister Thorvald Stoltenberg, kan sees som et 
ledd i den pågående demokratiseringsprosessen i Brasil. Det norske utenriksdepartementets 
vurdering av den interne politiske situasjonen i Brasil er reflektert i en bekymring fra 
Statsminister Gro Harlem Bruntlands regjering i forhold til det internasjonale arbeidet for 
menneskerettigheter og miljøvern: “viktige reformer er i gang, hvilket er et tegn på at det nye 
regimet ønsker å fremme demokratiet i Brasil (...) En konstituerende forsamling hadde et 
møte den 1. februar 1987. De grunnleggende menneskerettighetene blir i utgangspunktet 
respektert i Brasil i dag (...) Det finnes ikke politiske fanger, og tortur vil ikke lenger bli brukt 
(...) urbefolkningens situasjon er problematisk (...) Den nye konstitusjonen vil sannsynligvis 
gå i retning av å sikre formelle rettigheter for urbefolkningen, og mer vidtrekkende rettigheter 
enn “Indianerstatuttene” fra 19. desember 1973”. 

Besøket signaliserte en utvikling i det bilaterale forholdet, “sett fra et kvalitativt 
synspunkt”, i og med at den diplomatiske dialog heretter inkluderte saker av felles interesse 
som var aktuelle på den internasjonale dagsorden. Fra norsk side var det “stor interesse for et 
besøk fra den brasilianske utenriksminister (...) ikke minst som en følge av Brasils aktive rolle 
i spørsmålet om et multilateralt økonomisk samarbeid, landets deltagelse i Contadora- 
gruppen” og “Brasils evaluering av fredsprosessene i Nicaragua og El Salvador”. 
Utenriksministrene utvekslet også informasjon om de to landenes respektive politikk for 
Midt-Østen (Israels okkupasjon av palestinske områder, situasjonen i Libanon og krigen 
mellom Iran og Irak). 

Programmet for det første besøket av en brasiliansk utenriksminister til Norge var 
omttende og inkluderte møter med Kong Olav, statsminister Gro Harlem Bruntland, 
utenriksminister Thorvald Stoltenberg, olje- og energiminister Arne Øien, handelsminister 
Kurt Mosbakk, fiskeriminister Bjarne Mørk Eidem, parlamentarikere fra Stortingets 
utenrikskomité, representanter fra Eksportrådet og fra Norges Rederiforbund, i tillegg til et 
besøk på Det Norske Nobelinstituttet. 

På det økonomiske området rettet den brasilianske delegasjonen, som inkluderte 
Braspetros president, Wagner Freire, søkelyset på Petrobras” investeringer på 6,5 millioner 
USD i oljeleting på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen, i tillegg til handel med commodities 
i lys av Norges ratifisering av Common Fund for Commodities-avtalen. På det tidspunktet 
anerkjente allerede Norge “Brasils avanserte teknologi for oljeboring på dypt vann” og 
produksjon av etanol basert på sukkerrør. Man kjente til Petrobras” planer om å “utvikle 
avanserte teknologiske løsninger i samarbeid med utenlandske selskaper”, og man 
videreformidlet Statoils og den norske offshorebransjens interesse for å utvide samarbeidet 
med Petrobras, til den brasilianske utenriksministeren. 

President Fernando Collor de Mellos offisielle besøk til Norge i 1991 førte til at 
man gjenopptok dialogen på høyt nivå mellom de to landene. Presidenten og statsminister Gro 
Harlem Brundtland møttes også i to andre sammenhenger, da Brundtland dro på et bilateralt 
besøk til Brasil i mars 1992, og under FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio i 1992. 

Konsolideringen av demokratiet, åpningen av økonomien og stabiliseringen av 
valutaen i Brasil på 90-tallet skapte nye muligheter for norske investeringer i landet, ikke 
minst da Petroleumsloven ble vedtatt i 1997. Denne loven stadfestet at Petrobras ikke lenger 
skulle ha monopol på leting og produksjon av olje og gass. I desember 1998 besøkte 
stasminister Kjell Magne Bondevik for første gang Brasil, Argentina og Chile, med en 
næringslivsdelegasjon som var interessert i privatiseringsprosessen av statlige selskaper, 
spesielt innen sektorene for olje og telekommunikasjon. 

Under sitt besøk til Oslo i 2002 ga visepresident Marco Maciel en oppdaterting til 
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statsminister Kjell Magne Bondevik, Stortingspresidenten, olje- og energiministeren og 
handelsministeren, av Brasils fremskritt i den sosiale og økonomiske utvikling. Som leder for 
en næringslivsdelegasjon fra Brasil, ledet Maciel på et seminar om økonomiske forbindelser 
mellom Brasil og Norge og åpnet fire workshops om investeringsmuligheter i sektorene for 
energi, offshore, fiskeoppdrett og turisme. Besøket resulterte i opprettelsen av det Brasiliansk-
Norske Handelskammer (BNCC), i november 2002. BNCC har sitt hovedsete i Oslo, og er det 
første handelskammerkammer i sitt slag med hovedsete i et nordisk land. Handelskammeret 
har som formål å fremme forbindelsene mellom de private næringssektorene i de to land.  

3.2 – Styrking av det bilaterale forholdet 

Utvekslingen av statsbesøk i 2003 og 2007, samt statsminister Jens Stoltenbergs 
offisielle besøk til Brasil i 2008, viser hvordan den politiske bilaterale dialogen på høyt nivå 
er intensivert, spesielt når det gjelder globale temaer som klimaendringer, 
fattigdomsbekjempelse, helse, internasjonal handel, fredsbevaring, FN-systemet, samt det 
internasjonale finanssystemet. På det bilaterale plan satte man nå fokus på den økende norske 
tilstedeværelsen på strategiske områder innen brasiliansk økonomi, spesielt innen energi og 
skipsbygging, i prosjekter innenfor Programmet for Akselerert Vekst (PAC), Petrobras 
investeringsplan 2020 og Programmet for Modernisering av Transpetros flåte (PROMEF).  

3.2.1 – Kong Haralds statsbesøk til Brasil 

Kong Harald og Dronning Sonjas statsbesøk til Brasil 4. - 11. oktober 2003 åpnet 
et nytt kapittel i det bilaterale forholdet. Brasil er et av få land utenfor Europa, og det eneste i 
Latin-Amerika, som Kong Harald i løpet av sin regjeringstid har reist på offisielt besøk til. 
Foruten Brasil, har Kongen foretatt offisielle besøk til følgende land utenfor Europa: USA 
(1995), Kina (1997), Sør-Afrika (1998 og 2009), Japan (2001), Singapre (2004), Vietnam 
(2004) og Canada (2002).  

 Kongeparet ble ledsaget av utenriksminister Jan Petersen, nærings- og handels 
minister Ansgar Gabrielsen, fiskeriminister Svein Ludvigsen, olje- og energiminister Einar 
Stensnæs, miljøvernminister Børge Brende og statssekretær Olav Kjørven (statssekretær 
under utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson). Den hittil største og bredest representerte 
næringslivsdelegasjonen med rundt 150 deltagere fulgte kongeparet . En evaluering foretatt av 
Utenriksdepartementet konstaterer at “statsbesøket til Brasil hadde solid støtte fra 
næringslivet” og hadde som mål å “skaffe støtte til norske selskaper som allerede var etablert i 
Brasil, i tillegg til å åpne dører for nye selskaper som ville etablere seg der”. Det er verdt å 
merke seg at investeringsmulighetene strakte seg ut over ren eksport av produkter. 

Fra den brasilianske regjeringens side var det en tilsvarende interesse for å utvide 
det økonomiske samarbeidet mellom de to landene, og statsminister Bondevik takket 
president Lula for at den norske næringslivsdelegasjonen ble tatt imot av fem ministre i 
Brasilia. I Rio de Janeiro og São Paulo ble det organisert forretningsseminarer, i samarbeid 
med henholdsvis FIRJAN og FIESP. INTSOK definerte Brasil som et prioritert marked, og 
besluttet å åpne kontor i Rio de Janeiro, sammen med Innovasjon Norge. Man forventet 
norske investeringer på minst 5 milliarder USD i Brasil over en periode på fem år, fra 2002 til 
2007. 

På det diplomatiske plan skapte statsbesøket en ny plattform for dialog og 
bilateralt samarbeid, i det man organiserte det første Brasil-Norge-seminaret, i nærvær av 
Kong Harald, om fred og forsoning. 

3.2.2 – President Luiz Inácio Lula da Silvas statsbesøk til Norge 

President Luiz Inácio Lula da Silva foretok det første statsbesøk av en brasiliansk 
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regjeringssjef til Norge den 13. – 14. september 2007. Besøket gjenspeilet “utvidelsen av den 
diplomatiske dagsorden og et sammenfall av posisjoner og interesser mellom de to landene”, 
slik det ble sagt under møtet mellom utenriksministrene Celso Amorim og Jonas Gahr Støre i 
Oslo i februar samme år. Statsbesøket viste også dynamikken i det økonomiske bilaterale 
forholdet og utsiktene til økte investeringer. Presidentbesøket bidro således til å befeste 
Brasils posisjon som Norges viktigste samarbeidspartner i Latin-Amerika. Norge mottar 
sjeldent mer enn to statsbesøk per år. Statsbesøkene Kong Harald har fått fra ikke-Europeiske 
land, har ikke vært mange: Kina (1996), Sør-Afrika (1999), USA (1999), Canada (2009), 
Vietnam (2008), Japan (2005) og Jordan (2000). 

I samtalene president Lula hadde med statsminister Stoltenberg, ble de to enige 
om å utvide samarbeidet til å omfatte globale spørsmål som klimaendringer, FNs tusenårsmål 
og fredsarbeid. Dette bante vei for undertegningen av en avtale for bilateralt samarbeid innen 
klimaendringer, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling under Stoltenbergs besøk til 
Brasil ett år senere. Brasils president takket ja til å være med i gruppen av statsledere som går 
inn for å nå FNs tusenårsmål om å redusere barne- og mødredødelighet. Under det andre 
seminaret om fred og forsoning, som ble åpnet av de to statslederne under statsbesøket, 
gjentok man viktigheten av informasjons- og erfaringsutvekslinger mellom Brasil og Norge 
innen fredsbygging, med særlig fokus på Midt-Østen og Haiti. 

Under de bilaterale møtene mellom utenriksminister Celso Amorim og 
utenriksminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Erik Solheim, tok man opp reformene 
i FN, initiativet for global helse og utenrikspolitikk (lansert i Oslo i mars 2007) og 
implementeringen av innovative økonomiske mekanismer for å finansiere utvikling. Man tok 
også opp det norske forslaget om å etablere et forum for sosial dialog mellom regjeringer, 
arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger i begge land, noe som ble opprettet i Brasilia i 
oktober 2009. I tillegg bekreftet den norske regjeringen sin disponibilitet for å samarbeide 
med Brasil i tredje utviklingsland, som et ledd i trepartsavtaler for teknisk samarbeid. 
Forslaget om trepartsavtaler som ble fremlagt av Brasils utenriksminister Celso Amorim 
under hans besøk til Oslo i februar 2007, resulterte i undertegnelsen av en samarbeidsavtale 
mellom Brasil og Norge for å støtte styrkingen av den offentlige administrasjon i Angola og 
Guinea-Bissau.  

Den brasilianske næringslivsdelegasjonen deltok på presidentens frokost med 
lederne for de norske selskapene som investerer mest i Brasil (Statoil, Hydro, Yara, Norske 
Skog, Aker, DOF, Det Norske Veritas, DNB NOR og Norsun, i tillegg til NHO), og på 
næringslivsseminaret som ble åpnet av det brasilianske statsoverhodet hvor også den 
brasilianske utviklings- industri- og handelsministeren, Miguel Jorge, deltok. 

I nærvær av presidenten ble det undertegnet samarbeidsavtaler mellom CNI 
(Confederation of National Industry) og NHO hva angår bedrifters samfunnsansvar samt 
mellom Petrobras og Statoil vedrørende strategisk samarbeid i utvinningen og produksjonen 
av olje, og utviklingen av biodrivstoff. 

3.2.3 –Statsminister Jens Stoltenbergs besøk til Brasil 

Statsminister Jens Stoltenbergs besøk til Brasil den 14. – 17. september 2008, ett 
år etter den formelle invitasjonen fra president Lula under hans statsbesøk til Norge, var en 
kontinuitet i en dialog på høyt nivå som man tidligere ikke hadde sett.. 

Besøkets program viste konkrete fremskritt i samtalene man påbegynte i Oslo. 
Statsminister Stoltenbergs deltagelse på Olje og gass-messen i Rio symboliserte den 
investeringsevne som norske investorer innen skipsfart og offshore kan tilføre det økonomiske 
og teknologiske samarbeidet mellom de to landene. Norges paviljong var den største på 
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messen, og hadde et rekordstort antall selskaper (53), ved siden av Statoil. Statoil annonserte 
dette året at de ble tildelt 100% av operatørrettighetene på Peregrinofeltet, til en verdi av 1.8 
milliarder USD. 

Undertegningen av en samarbeidsavtale for bekjempelse av global oppvarming, 
vern om biomangfoldet og styrkingen av den bærekraftige utviklingen, etterfulgt av 
Stoltenbergs annonsering av Norges støtte til Regnskogfondet, representerte på diplomatisk 
plan et uttrykk for et innovativt globalt samarbeid. Norges bidrag til Rgnskogfondet utgjør det 
første frivillige bidrag fra et land til et selvstendig nasjonalt program for bærekraftig 
utvikling. Avtalen bekreftet også anerkjennelsen av Brasils politiske vilje, institusjonelle 
kapasitet og teknologi. 

På det interne politiske plan i Norge og i folkeopinionen, fikk skog- og 
klimasamarbeidet med Brasil en bred oppslutning. Stortingspresident og forhenværende 
statsminister og representant for Arbeiderpartiet, Thorbjørn Jagland, uttrykte at “Stoltenbergs 
besøk var en suksess og Brasil vil heretter betraktes som en viktig samarbeidspartner”. 
Forhenværende statsminister Kjell Magne Bondevik, leder for en konservativ regjering, sa at 
“Brasil vil bli en uunværlig aktør i globale spørsmål som klimaendringer, miljø, 
energisikkerhet og bekjempelse av fattigdom”. For statsminister Jens Stoltenberg var dette 
“den mest betydningsfulle handlingen på internasjonalt nivå i hans karriere, ved siden av Det 
internasjonale vaksinefondet. 

Avtalen åpnet også for et samarbeid innen satelitt-teknologi (overvåking av 
skogområder dekket av skylag, ved hjelp av radarbølger, som benyttes av Norge for kontroll 
av landets sjøområder) og i overføringen av den norsk-brasilianske erfaring til andre land med 
tropisk regnskog. 

3.2.4 – Bilateral dialog på høyt nivå 

I perioden mellom de to statsbesøkene, ikke minst etter den brasilianske 
presidentens besøk til Oslo i 2007, økte antall besøk av ministre og delegasjoner på høyt nivå 
fra begge land. Foruten den politiske og diplomatiske betydningen besøkene hadde, har 
temaene som ble tatt opp blitt prioritert i begge landenes utenrikspolitikk, og har av den grunn 
et stort potensiale til å øke de bilaterale forbindelsene.  

I 2003 og 2004 kom landbruksminister Roberto Rodrigues, arbeidsminister Jaques 
Wagner og utviklings-, handels- og næringsminister Fernando Furlan på besøk til Norge, 
sammen med delegasjoner fra brasiliansk næringsliv. 

I februar 2007 hadde Brasils utenriksminister Celso Amorim møter med sin 
kollega i Oslo, før han senere kom tilbake i forbindelse med statsbesøket. Utenriksminister 
Støre ga ved den anledning uttrykk for sitt “ønske om å intensivere forbindelsene med Latin-
Amerika, med særlig fokus på Brasil”. 

Man tok opp to nye temaer som fra det året av ble oppført på den diplomatiske 
bilaterale dagsorden: mulighetene for trepartssamarbeid til fordel for mindre utviklede land og 
lanseringen av et initiativ på ministernivå til å ta opp temaet global helse iutenrikspolitikken. I 
mars tok man i bruk Oslo Ministerial Declaration for Global Helath og Handlingsplanen for 
Global Helse og Utenrikspolitikk, som vektlegger helse som et viktig ledd i bekjempelsen av 
fattigdom for å redusere utviklingslandenes sårbarhet.  

I mai startet forhandlingene om en avtale som skulle muliggjøre et 
trepartssamarbeid med Norge i forbindelse med prosjekter for teknisk bistand i Angola og 
Guinea-Bissau. Avtalen ble ferdigstilt i løpet av miljøvernminister Erik Solheims besøk til 
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Brasil i november, og skal også fungere som modell for en handlingsplan for andre land. 

Som en del av forberedelsene til FNs konferanse på Bali om klimaendringer, 
deltok miljøvernminister Marina Silva i oktober 2007 på åpningen av Trondheimskonferansen 
for biomangfold. Hun møtte også miljøvernminister Erik Solheim i Oslo. Begge kom til å 
spille fremtredende roller under konferansen på Bali, med lanseringen av Amazonas-fondet og 
det norske klima- og regnskogprosjektet. 

Strategiminister Roberto Mangabeira Ungers besøk til Oslo i august 2008 ga 
kontinuitet til enigheten om å arbeide for å redusere avskogingen i Amazonas i forbindelse 
med forberedelsene til en bilateral avtale som skulle undertegnes under statsminister Jens 
Stoltenbergs besøk til Brasil i september. 

Besøkene til ministrene Tarso Genro og Altemir Gregolin i 2009 førte til at to nye 
temaer ble inkludert i samarbeidet: dialogen om kulturelle og religiøse forskjeller i 
forbindelse med FN-initiativet Alliance of Civilizations, og samarbeid innen fiske og oppdrett. 
Altemir Gregolin og Helga Pedersen undetegnet den 5. mars 2009 en avtale for samarbeid 
innen fiskeoppdrett og andre områder av felles interesse slik som forvaltningen av maritime 
ressurser. Avtalen legger til rette for en koordinering av utveksling av teknologi samt en 
økning i norske investeringer i Brasil. 

Med utgangspunkt i Norges erfaring innen fiske og det faktum at Norge er den 
nest største eksportør av fiskeprodukter på verdensbasis, har Norge utviklet anerkjente 
forvaltningssystemer i fiske- og oppdrettssektoren. Norge har også teknologi for oppdrett, 
genetisk forbedring og dyrehelse, noe som er av spesiell interesse for oppdrett av brasilianske 
fiskesorter i Amazonas. Mulighetene for nyttegjørelsen av dyreprotein fra fiskeoppdrett ble 
anerkjent som en ny modell for bærekraftig utvikling i skogområder, som et tiltak i prosessen 
for bevaringen av Amazonas. 

 På invitasjon fra Norges fiskeriminister kom Minister Gregolin tilbake til Norge 
senere samme året for å delta på AquaNor-messen i Trondheim. Gregolin hadde med seg en 
delegasjon fra sitt departement og representanter fra næringslivet. Det ble organisert et 
seminar om samarbeid og investering i fiskeoppdrett i Brasil, etterfulgt av møter for 
næringslivsrepresentantene og besøk til en fiskefabrikk og fiskeoppdrettsanlegg. Det ble 
undertegnet fem samarbeidsavtaler med de viktigsste norske sentra for forskning på området. 

Fra norsk side gjennomførte stasminister Kjell Magne Bondevik sitt andre besøk 
til Brasil i 2003 for å delta på BID-seminaret om “Nye etiske utfordringer for staten, bedriften 
og det sivile samfunn” i Belo Horizonte, og for der å møte President Lula i forbindelse med 
forberedelsene til Kong Haralds statsbesøk. I 2005 reiste Børge Brende tilbake til Brasil, 
denne gangen som handels- og industriminister. Her hadde han møter med ministrene fra 
utviklings-, landbruks-, turisme-, arbeids- og miljøverndepartementene, og med BNDES (Den 
Brasilianske Utviklingsbanken) for å drøfte utsiktene for å øke norske direkte investeringer i 
Brasil. Disse økte fra 43 millioner USD i 2005 til 339 millioner USD i 2006 og oversteg 
dermed investeringer ikke bare fra andre nordiske land, men og fra tradisjonelle 
handelspartnere som Portugal og Italia. Dette bekreftet trenden som ble forutsett under Kong 
Haralds statsbesøk og som fremgikk av Statoils daværende planer om at “fra 2004 til 2006 vil 
Brasil bli det landet etter Norge som Statoil investerer mest i”. 

Da Erik Solheim som utviklingsminister første gang besøkte Brasil i 2006, 
innledet han arbeidet med å sette sosial dialog på dagsordenen, og i oktober 2009 organiserte 
man det første “Forum for sosial dialog Norge-Brasil” i Brasilia. I 2007 åpnet Solheim et 
prosjekt med samfunnsansvars profil for utdanning og spesialisering av arbeidskraft innen 
skipsbygging og maritime tjenester i Niteroi. I Brasilia undetegnet han en samarbeidsavtale 
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som tar sikte på å støtte utdanningen av offentlige ansatte i Angola og Guinea-Bissau. Dette 
var starten på et trepartssamarbeid mellom Brasil og Norge til fordel for utviklingsland. Som 
tidligere nevnt, ledsaget Solheim statsminister Stoltenberg på dennes besøk til Brasil i 
september 2009, hvor han sammen med Brasils utenriksminister, Celso Amorim, undertegnet 
en avtale om klimaendringer, biomangfold og bærekraftig utvikling, og åpnet muligheten for 
Den norske regjeringens bidrag til Amazonasfondet. 

I mars 2008, under et møte med utdanningsminister Fernando Haddad og 
vitenskapsminister Sérgio Rezende, undertegnet forsknings- og høyere utdanningsminister 
Tora Aasland to avtaler for samarbeid innen utdanning, vitenskap og teknologi. I lys av at 
samarbeidet mellom Brasil og Norge er knyttet til høyteknologi (bl.a. utvinning av olje og 
gass på dyptvann med utfordrende geologiske forhold, tekniskkunnskap innen offshore, 
overvåking av skogområder, samt biodrivstoffer) var man enige om at det er et stort potensial 
for å utvikle forholdet mellom de to landenes private sektor og forskningssektor.  

MARINTEK (Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt), som åpnet kontor i Rio de 
Janeiro i 2007, inngikk i 2008 avtaler med CENPES (Petrobras forskningssenter), UFRJ (Det 
Føderale Universitet i Rio de Janeiro), PUC-RJ (Det Katolske Universitet i Rio de Janeiro), 
USP (Universitetet i São Paulo), COPPE (Alberto Luiz Coimbra Institutt for Etterutdanning 
og Forskning i Ingeniørfag) og IPT (São Paulos Institutt for Teknologisk Forskning). Senter 
for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) laget i september 2009 en rapport om det 
brasilianske utdanningssystemet med det formål å etablere mekanismer for samfinansiering av 
utvekslingsprogrammer med CAPES (Koordinerende statlig organ for etterutdanning på 
universitetsnivå) og CNPq (Nasjonalt Råd for Vitenskapelig og Teknologisk Utvikling). 

Antallet brasilianske studenter som tar mastergrad og/eller doktorgrad i Norge 
økte fra 34 i 2005 til 60 i 2008. 

3.3 – Økonomiske bilaterale forhold: handel og investeringer 

Norge er hoveddestinasjonen for brasiliansk eksport til de nordiske landene, en 
stilling landet inntok i 2006, og sto også for den største delen av direkte investeringer foretatt 
av skandinaviske land i Brasil i årene 2006- 2008. 

Brasil på sin side ligger på annen plass, bak Kina, blant utviklingsland som Norge 
importerer fra. Landet lå i 2008 på 5. plass blant ikke-europeiske leverandører og på 18. plass 
generelt. Brasils andel av totale norske innkjøp fra utviklingsland økte fra 5.3% i 1992, til 
9.1% i 2008. 

Når det gjelder norsk eksport, utgjorde det brasilianske markedet den tredje største 
destinasjon blant utviklingsland, etter Kina og Kasakhstan (et land hvor Statoil forøvrig er i 
ferd med å installere nye brønner for oljeboring). Landet var i 2008 det 8. ikke-europeiske 
mottaker-land og det 24. totalt sett. 

Den bilaterale handelsutvekslingen har i de siste årene vokst, noe som også har 
slått positivt ut for Brasil når det gjelder handelsbalanse. 

I 2001 var den totale handelen mellom de to land på 435 millioner USD, hvorav 
213 millioner USD utgjorde brasiliansk eksport. De brasilianske underskuddene i handelen 
med Norge fortsatte fram til 2005, da Brasil klarte å oppnå et overskudd på 149 millioner 
USD. 

I 2008 nådde den totale handelsutvekslingen et rekordbeløp på nesten 1,5 
milliarder USD. Brasiliansk eksport det året kom opp i 865 millioner USD, og overskuddet i 
Brasils favør kom også opp i et rekordbeløp på 233 millioner USD. I 2009, grunnet en 
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tilbakegang i den globale økonomien, ble den totale handelen mellom de to landene på 1,1 
milliard USD, med brasiliansk eksport på 611 millioner USD og et overskudd på 115 
millioner USD i Brasils favør. Til tross for dette forble det norske markedet den viktigste 
destinasjonen for brasiliansk eksport til de nordiske landene. Brasils eksport til Norge 
overgikk det året landets eksport til Sverige med ca. 80% (289 millioner USD).  

En analyse av sammensetningen av Brasils eksport til Norge at de tre viktigste 
varene i verdi er: aluminiumoksid (48.2% i 2009), soya (29.8%) og kaffe (5.84%). Det er 
imidlertid verdt å merke seg at de to førstnevnte gjelder leveranser til anlegg i Norge som 
Brasil har investert direkte i: Rio Doce Manganese (et datterselskap av Vale) og Denofa (der 
Grupo Amaggi har aksjemajoritet). Dessutenviser ikke handelsstatistikken de brasilianske 
produkter som kommer inn på det norske markedet via andre store europeiske havner som 
Rotterdam, Frankfurt og Antwerpen. Med veksten i handelen av industrialiserte produkter 
som utstyr til stålrør (517% i 2009, i forhold til foregående år) og bearbeidede produkter som 
støpte komponenter til stålrør (219%) har man fått en økning i utvalget av produkter. 

a Når det gjelder norske varer, var klippfisk, propangass og gjødsel de tre viktigste 
produkter som ble eksportert til Brasil. Det brasilianske markedet er fortsatt verdens største 
konsument av klippfisk, nest største i verdi etter Portugal. Andre varer man registrerer en 
vekst i er direkte knyttet til Norges økende tilstedeværelse i olje- og gassektoren i Brasil: 
oljeplattformer (en økning på nesten 900% i 2009, i forhold til foregående år) og palladium 
(til bruk i oljeraffinering). 

Hva angår norske direkte investeringer, uttrykker utenriksdepartementet i en 
stortingsmelding at “Etter USA og EU er Brasil det landet Norge investerer mest i”. De totale 
direkte investeringer på 771 millioner USD fra 2006 til 2008 plasserte Norge blantde 20 
viktigste land som investerte i Brasil i den perioden, ifølge Brasils sentralbank. 

Som et resultat av Statoils økende aktiviteter i Brasil, implementeringen av 
Transpetros program for modernisering av sin flåte (PROMEF) og Petrobras 
investeringsplaner vedrørende olje- og gassutvinning i presalt-området, øker antallet norske 
selskaper som operer oljeplattformer, skip og spesialutstyr, som leverer varer og tjenester til 
offshorenæringen eller som har teknologi for utvinning og transport av olje og gass i Brasil. 

 (I tillegg til fossil energi (Statoil og Norse Energy) og skipsbygging (Aker 
Solutions, Kongsberg, DOF, Subsea 7 osv.), fer fremdeles investeringene i gruvedrift (Norsk 
Hydro), gjødsel (Yara), papir og cellulose (Norske Skog) viktige, mens det stadig søkes etter 
nye områder, som bioetanol (Grupo UMOE). Ifølge en undersøkelse utført av handelskamrene 
i Oslo og Rio de Janeiro, finnes det 112 norske selskaper etablert i Brasil. Den Brasilianske 
Ambassades konsulatavdeling i Oslo kan vise til en økning i antall arbeidsvisum utstedt til 
norske fagfolk – 536 i 2006, 680 i 2007, 752 i 2008 og 865 i 2009 – en utvikling som 
gjenspeiler dynamikken i de økonomiske forbindelsene, spesielt i maritim sektor og 
oljesektoren. 

Ved siden avøkningen i norske direkte investeringer i Brasil er har man en økning 
i Statens pensjonsfonds investering i aksjer i brasilianske selskaper. I 2006 utgjorde Brasil 
0.7% av fondets totale plasseringer i aksjer (til sammenligning utgjorde plasseringer i aksjer i 
amerikanske selskap 30,4% av totalen, i britiske aksjer 16.4% og i meksikanske aksjer 0.5%). 
54 brasilianske selskaper inngikk i Statens Pensjonsfonds portefølje, blant dem Petrobras, 
Vale, Banco Itaú, Banco Bradesco, Brasil Telecom, Embraer, CSN, TIM og Vivo. 

I 2008 økte fondets investeringer i brasilianske selskaper til 1.2% av dets totale 
aksjeportefølje, med en markedsverdi på nær 2 milliarder USD. Listen av selskapble nesten 
doblet til 104, deriblant: Petrobras (390 millioner USD), Vale (219 millioner), Banco Itaú 
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Holding (90 millioner), Banco Bradesco (83 millioner), Eletrobras (51 millioner), 
Investimentos Itaú (47 millioner), Ambev (39 millioner) e CSN (36 millioner). Beholdningen 
av stemmeberettigede aksjer er gjennomsnittlig på 1.42%. 

Det er verdt å merke seg at Pensjonsfondets investeringer i Brasil (ca. 2 milliarder 
USD) i 2008 var høyere enn investeringene foretatt i Sør-Afrika (1,2 milliarder), Kina (1,1 
milliard) og India (0.3 milliard). 

3.4 – Regjeringens Brasilstrategi 

Den 21. juni 2010 holdt utenriksminister Jonas Gahr Støre et informasjonsmøte 
sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske, utviklings- og miljøvernminister Erik 
Solheim og olje-og energiminister Terje Riis-Larsen, der han annonserte regjeringens planer 
om en Brasilstrategi. 

 

“Som dere ser er Regjeringen godt representert her i dag (Trond 
Giske, Terje Riis-Johansen og Erik Solheim, i tillegg til meg selv). En 
god illustrasjon på bredden og interessen som preger forholdet mellom 
Norge og Brasil.(...) Vi ser også at vårt fokus på Brasil er endret, det er 
utvidet, utsynet er videre, bredere (selv under et fotball-VM). (...) 
Brasil er et nøkkelland i internasjonale forhandlinger, blant annet i 
WTO, og i menneskerettighetsspørsmål, og ønsker å videreutvikle sin 
rolle som freds- og forsoningsaktør, for eksempel i Haiti, Midtøsten, 
og regionale konflikter i Latin-Amerika (...) Vi samarbeider allerede 
med Brasil på områder som berører sentrale norske interesser. Vi må 
tenke strategisk, langsiktig og konkret om hvordan vi ivaretar norske 
interesser. Vi må ha bredde i vår tilnærming til Brasil. Målet på sikt 
må være å gjøre Norge til en foretrukket og naturlig samarbeidspartner 
for Brasil på utvalgte områder”. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre 

 

“Fremveksten av land som Kina, India og Brasil gjenspeiler endringer 
i verdensøkonomien. (...) norske selskaper gjør noen av sine største 
investeringer i Brasil. Avtalen som nylig ble undertegnet mellom 
Hydro og Vale, er den største verdioverføring et norsk selskap 
noensinne har gjort. (...) Peregrino-feltet er Statoils største felt for 
oljeboring utenfor den norske kontinentalsokkel. (...) i dag vil en 
avtale om kredittgaranti til en verdi av en milliard USD bli 
undertegnet av GIEK og Petrobras, den største i sitt slag for denne 
norske institusjonen”.  

Nærings- og Handelsminister Trond Giske 

 

“Brasil er et av få land med et stort potensiale både i olje- og gass-
sektoren og i sektoren for fornybar energi. Etterhvert som 
produksjonen av hydrokarboner går ned i flere deler av verden, øker 
den i Brasil, ikke bare for å dekke et internt behov, men også for å 
møte utenlandsk etterspørsel (...) nesten hver uke undertegner norske 
selskaper avtaler i Brasil”. 
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Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen 

 

“Brasil er blitt et av verdens mest innflytelsesrike land. (...) Det er det 
landet Norge investerer mest i, etter Europa og USA. (...) Norge og 
Brasil har felles synspunkter, og vi konstaterer at samarbeidet mellom 
våre to land øker”. 

Utviklings- og Miljøvernminister Erik Solheim 

 

Disse utdrag viser at Den norske regjering, på aller høyeste nivå, anser at 
forholdet til Brasil gjenspeiler en økende dynamikk, og at det er et sammenfall av interesser 
og handlinger på områder av spesiell relevans for utenrikspolitikken til begge land, samt at 
Norge er i ferd med å gjennomgå en prosess der det reflekteres over hvordan de langsiktige 
bilaterale forbindelsene kan styrkes. 

I løpet av åtte måneder ble det holdt rådgivningsmøter med representanter for 
industrien, frivillige organisasjoner, miljøvernorganisasjoner og de kulturelle og akademiske 
miljø.. Det ble i tillegg organisert tre konferanser: miljø (der miljøvernminister Izabella 
Teixeira deltok), handel og investeringer (ledet av stassekretærer fra nærings- og 
handelsdepartementet og olje- og energidepartementet) og “Brazil in a Changing Global 
Order – an emerging power of the 21st Century”, organisert av Utenriksdepartementet og 
NOREF, som ble åpnet av statssekretær Espen Barth Eide. 

Regjeringens Brasilstrategi som ble lansert den 21. mars 2011 har definert fire 
hovedsatsingsområder: 

a) næringsliv, handel og investeringer: tatt i betraktning at de store oljefunnene på 
den brasilianske kontinentalsokkel allerede har tiltrukket seg store deler av Norges 
olje- og maritimsektor, og at Brasil er et av Norges viktigste eksportmarkeder og 
et av de viktigste landene for norske investeringer, stadfester dokumentet den 
norske regjeringens forpliktelse til å utvide og støtte norske selskapers operasjoner 
i Brasil “både gjennom initiativ for å bedre de strukturelle forholdene og gjennom 
det statlige systemet for stimulering og støtte til bedrifter”. I Brasil har GIEK 
allerede sin største satsing, ikke minst med åpne garantier forl transaksjoner 
foretatt av leverandører av norske varer og tjenester til Petrobras. Dokumentet 
uttrykker også interesse for å starte forhandlinger om en bilateral avtale om 
maritim transport, som kan skape gunstigere forhold på det brasilianske marked 
for shippingselskaper og maritime støtteselskaper som seiler under norske flagg. 

b) klima og miljø: reduksjon i hogst av regnskog, forvaltning av fiske og oppdrett 
og vedvarende støtte til innfødte stammer, fremheves som de viktigste punktene i 
strategien. Den norske regjeringen er interessert i at Brasil utarbeider et nasjonalt 
program for reduksjon av utslipp forårsaket av hogst og forringelse av regnskog 
tilknyttet FNs REDD+ program (“reducing emissions from deforestation and 
forest degradation in developing countries”), som et utgangspunkt for lignende 
forsøk i andre land og et skritt på veien til etableringen av en internasjonal plan på 
dette feltet. 

c) globale spørsmål: Norge anser som viktig Brasils økende samarbeid i tredje 
utviklingsland, i en sør-sør-sammenheng, spesielt i Afrika, på områdene landbruk, 
helse og statsborgerskap. Når det gjelder fredsarbeid, fremheves Brasils innsats på 
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Haiti og mulighetene som, sett fra et norsk perspektiv, åpner seg for å fremme 
menneskerettigheter og ta opp spørsmål knyttet til fredsbevaring og forebygging 
av regionale konflikter. 

d) utdanning og kultur: Brasils utviklingsmål for kommende år inkluderer 
prioritering av utdanning, forskning og innovasjon.. For å utvikle samarbeidet på 
kunnskapsområdet, er den norske regjeringen villig til å kartlegge 
vitenskapsinstitusjoner og finansieringskilder, i tillegg til å finne tiltak som vil 
stimulere utvekslingen av studenter og forskere.  

De underliggende grunnene til det norske initiativet er oppfatningen av at 
strukturen på internasjonale relasjoner har utviklet seg fra den bipolare- under den kalde 
krigen, til dagens multipolare struktur, med fremveksten av det asiatiske kontinent (India og 
Kina) og Latin-Amerika, der Brasil fremhever seg som en leder. Regjeringens program (Soria 
Moria II) forutser Norges tilnærming til de mest innflytelsesrike av disse fremvoksende 
landene. 

Brasils betydning bunner i at det er stort demokrati med verdier tilnærmet lik de 
europeiske og Nord-Amerikanske, i tillegg til at det er et av verdens ti største økonomier med 
utsikter til å stige på denne rangeringen. Dette gjenspeiles i G20, som sett med norske 
diplomatiske øyne, er et relevant forum for debatt om globale spørsmål og en mulig dannelse 
av en ny multilaterisme (det norske diplomati ønsker å ta del i gruppen, i det minste gjennom 
et eventuelt nordisk sete). Den omfordelingen av verdensmakten, som Brasil er en 
representant for, bidrar til en multipolar orden som åpner opp for innovativt samarbeid 
mellom en rekket land som oppnår politisk, diplomatisk, økonomisk og teknologisk 
innflytelse,r ut over tradisjonell militær makt.  

Brasil beskrives som et land rikt på mineraler, olje, gass, vannkraft og 
biodrivstoff. Landet er en av verdens største produsenter av landbruksvarer og har verdens 
største ferskvannsreservoar. Landet har også et anerkjent forskningsmiljø med høyteknologisk 
industri. Strategidokumentet ser en sammenheng mellom landets utvikling og 
inntektsfordelingspolitikk som har ført til redusert fattigdom og en økt middelklasse. Samtidig 
fremhever dokumentet det fremdeles alvorlige problemet med ekstrem fattigdom. 

Sett ut fra norske interesser, er formålet med strategien på lang sikt å gjøre Norge 
til en naturlig foretrukket samarbeidspartner for Brasil på de områder hvor Norge har en 
anerkjent kompetanse innen næringsvirksomhet og vitenskap. 

Sett fra et brasiliansk ståsted, åpner initiativet opp for at man drar bedre nytte av 
fordelene til denne fornyede norske interessen. Vi vil i denne studien se at det finnes felles 
synspunkter som ikke alltid sammenfaller i spesifikke spørsmål, og at forholdene er lagt til 
rette for at Brasil skal kunne innlemme sine egne vektlegginger og temaer av spesifikk 
interesse i det bilaterale forholdet. 

3.5 – Betraktninger rundt Norges utenrikspolitikk i forhold til Brasil 

Den pågående omfordelingen av makt i internasjonale forhold som Brasil nå 
bidrar til bygger opp under en multipolar orden som åpner opp for innovativt samarbeid 
mellom et utall land med økonomisk, teknologisk, militær eller diplomatisk innflytelse. Sett 
ut fra et norsk perspektiv, vokser Brasil frem som en regional makt på den sørlige halvkule, 
med en størrelse og kapasitet som posisjonerer seg langt utover Latin-Amerika. Dette gjør 
landet relevant også for Norge på områder som fred og global sikkerhet, samarbeid om klima 
og miljø, det multilaterale handelssystemets funksjon og utvikling. Sett ut ifra et brasiliansk 
perspektiv, bekreftet president Lulas statsbesøk til de skandinaviske landene i 2007 at 
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regionen er “en partner i strategiske internasjonale forhandlinger” og at Brasil anser Norge 
som en samarbeidspartner i et utall temaer på den bilaterale og globale agenda som ønsker å 
bidra til å løse noen av de viktigste utfordringene på den internasjonale dagsorden. 

I utenrikspolitikken har Brasil og Norge det felles mål å styrke det internasjonale 
regime basert på internasjonal rett, arbeide for en fredelig løsing av konflikter og fremme 
solidaritet mellom folkeslag. I diplomatiet søker begge å uttrykke en balanse mellom nasjonal 
interesse og internasjonal solidaritet, på en komplementær og ikke-ekskluderende måte. 

De to landene har en noenlunde sammenfallende forståelse av de viktigste globale 
spørsmål. Som nevnt i Stortingsmeldingen for utenrikspolitikk, utgjør “bekjempelsen av 
fattigdom og klimaendringer de største utfordringene i verden i dag, og dette spørsmålet bør 
derfor ha en sentral rolle i norsk utenrikspolitikk”. Man anser den demokratiske stat som 
hovedaktør i utformingen av en mer rettferdig økonomi og i fordelingen av sosiale goder, med 
sikte på å fjerne ulikheter innenfor og utenfor sine grenser. Man anerkjenner også verdien av 
samfunnets økende deltagelse i utformingen av utenrikspolitikken, enten det er gjennom 
parlamentene, offentlige debatter, som f.eks. i forhold til Brasils tilstedeværelse på Haiti, eller 
gjennom utplasseringen av norske fredsstyrker i Afghanistan. 

Brasil og Norge deltar aktivt i reformprosessene og styrkingen av det multilaterale 
FN-systemet. Generelt sett er Norge enig med Brasil når det gjelder behovet for en reform av 
Sikkerhetsrådet, utvidelsen av de permanente og ikke permanente medlemmene, og når det 
gjelder viktigheten av å gjøre FN mer representativt og følgelig mer legitimt, selv om det også 
eksisterer uenigheter mellom de to landene. 

Brasils innsats for å påta seg en betydelig rolle i FNs operasjoner, eksemplifisert 
av FNs oppdrag for stabilitet på Haiti (MINUSTAH), anses av det norske diplomati som et 
lovende område for samarbeid i fremme av fred og menneskerettigheter, der nasjonale 
erfaringer gjensidig kan utveksle og komplemettere hverandre. 

Hvis Norge på den ene siden disponerer politiske, økonomiske og humanitære 
ressurser som tillater landet å innta en ledende rolle i fredsmekling i forskjellige regioner og 
konflikter, har Brasil på sin side kapasitet til å påvirke debatten om menneskerettigheter i 
Menneskerettighetsrådet og i regionale organer., Samtidig samarbeider landet også for en 
bedring når det gjelder disse rettighetene i andre land, som bl.a. Haiti, Guinea-Bissau, 
Mosambik og Øst-Timor. 

For Brasil og Norge er den globale sikkerheten direkte knyttet til utvikling. Begge 
landene har siden starten deltatt i prosessen med å finne og ta i bruk innovative mekanismer 
for å finansiere helseprosjekter og bekjempelse av sult og fattigdom. De har aktivt 
samarbeidet i UNITAID og på andre beslektede områder, med vekt på tilgangen til medisiner 
til konkurransedyktige priser og styrking av FN-systemet i spørsmål knyttet til global helse. 
De har stiftet “The Global Campaign for the Reduction of Maternal and Infant Mortality” (et 
nettverk av verdensledere som går sammen om å redusere barne- og mødredødelighet på 
verdensbasis), i tillegg til utenriksministrenes Initiativ for global helse og utenrikspolitikk. 
Begge deltar i et treparts-samarbeid i Afrika, nærmere bestemt i Angola og Guinea-Bissau. 

På regionalt nivå anerkjenner Den norske regjering påvirkningen det brasilianske 
diplomatiet utøver for å nøytralisere ulmende politiske kriser. Regjeringen begynner også å få 
øynene opp for den regionale integrasjonen i Sør-Amerika og den ser på UNASUL (de 
søramerikanske landenes union) som et tegn på en større regional politisk og økonomisk 
uavhengighet, med vekt på demokratiske prinsipper og på sosial utvikling. Den norske 
regjeringen anser det som en utfordring for utenriksdepartementet å etablere nye kanaler for 
dialog med relevante regionale strukturer, noe som gir Brasil muligheten til å koordinere 
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Norges (eller EFTAs) tilnærmingsprosess i forhold til Mercosul og UNASUL, til fordel for 
prosjekter der de har felles interesser.  

Når det gjelder klimaendringer, miljøvern og bærekraftig utvikling, gjør 
Stoltenberg-regjeringen det helt klart at samarbeidet med Brasil anses som strategisk da det 
gjenspeiler prioriteringene i Norges skog- og klimaprosjekt og den brasilianske regjeringens 
innsats for å redusere avskogning i tråd med Planen for et Bærekraftig Amazonas (PAS). På 
det området fremheves det brasiliansk-norske samarbeidet som ble etablert i avtalen om 
kampen mot global oppvarming, vern av biomangfoldet og styrkingen av bærekraftig 
utvikling, i tillegg til Norges forpliktelse til å bidra med inntil 1 milliard USD innen 2015 til 
Amazonas-fondet. 

Når det gjelder økonomiske spørsmål i utenrikspolitikken, anser Norge det som 
kritisk at landet ikke er representert i G20 og i Rådet for økonomisk stabilitet, tatt i 
betraktning at Norge er et rikt og velutviklet industri-land. Norge ønsker å delta i disse fora 
sammen med de andre nordiske landene. I den situasjonen Norge nå befinner seg i, tatt i 
betraktning Brasils betydelige tyngde i verdensøkonomien og i de viktigste internasjonale 
fora, vil Norge samarbeide mer aktivt med Brasil i saker som ligger på dagsorden til G20, 
Verdensbanken og IMF. 

Som tredje største mottager av norske investeringer, etter USA og Europa, 
tiltrekker det brasilianske marked et betydelig antall norske selskaper i spesifikke sektorer 
som energi (olje, gass og bioethanol), skipsbygging og offshore, gruvedrift og produksjon av 
papir og cellulose. Norge mottar også brasilianske investeringer. På grunn av en økning i olje- 
og gassutvinning på brasiliansk kontinentalsokkel, utgjør Brasil et voksende marked for 
lønnsomme investeringer for norske selskaper i olje- og gassenergi og skipsbygging, i 
samarbeid med Petrobras og Transpetro. “Den norske modellen” for oljesektoren er nøye 
studert av brasilianske myndigheter i den prosess der man skal definere utvinning av presalt-
ressursene, og det er ventet at det institusjonelle samarbeidet utvides med utgangspunkt i de 
erfaringene Norge har opparbeidet seg.  

Det komplementære forhold mellom de to økonomier gir også muligheter for 
felles forretninger og prosjekter i tredje land, der teknologi og nye metoder utviklet i Brasil 
kan anvendes i oljeutvinning i presalt-områder i Vest-Afrika. Utviklingen i vitenskap, 
teknologi og innovasjon, som gis stor prioritet i begge landenes regjeringspolitikk, bør være et 
av hovedsatsningsområdene i det bilaterale forholdet, med utgangspunkt i de undertegnede 
avtaler med departementene for utdanning, vitenskap og teknologi. 

Sammenlignet med andre utviklingsland er det brasilianske markedet stabilt og 
dynamisk, noe som har ført til at Statens pensjonsfond har økt sine investeringer i store 
brasilianske selskaper notert på børsen. Med tanke på utviklingen av fondets etiske 
retningslinjer, er det også viktig å nevne at opprettelsen av det bilaterale Forum for Sosial 
Dialog viser nivået av transparens og sosialt ansvar man allerede har oppnådd i privat sektor.  

Enkelte standpunkt i norsk utenrikspolitikk viser imidlertid sprikende tolkninger 
og interesser i forhold til det brasilianske diplomati. 

Mens Norges tilknytning til NATO har sin forklaring i den kalde krigens historie 
og geopolitikk, har den nylige norske deltagelsen i ISAFs styrke i Afghanistan og flyvåpenets 
deltagelse i bombeoperasjoner koordinert av NATO i Libya, endret bildet man har av Norge 
som humanitær makt. Samtidig som Norge fremstår som en viktig internasjonal aktør for fred 
og forsoning, viser landet også verden de interesser det har som medlem av NATO, som 
oljenasjon og som internasjonal våpenleverandør. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har blitt 
kritisert av opposisjonspartiene for å være ubesluttsom og for å ha en for prinsippiell og 
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akademisk holdning. 

Operasjonen i Libya skapte også uenighet innad i regjeringens koalisjon. SV 
uttrykket tvil rundt Norges deltagelse i operasjon Odyssey Dawn, og dette satte en stopper for 
det norske flyvåpenets deltagelse i angrepene. 

I forbindelse med reformen i FNs sikkerhetsråd, ga Norge under den 59. 
generalforsamling sin støtte til forslaget fra G4 (Tyskland, Brasil, India og Japan). Norge ser 
positivt på Brasils søknad om et permanent sete i rådet og er enig i at det er behov for en 
tilpasning av sikkerhetsrådet til verdens nye maktforhold, samt en garanti for rådets kapasitet 
til å møte nye globale utfordringer. Norge forholder seg imidlertid tilbakeholdent til saken, og 
til tross for at landet anerkjenner Brasils legitime kravavstår det norske utenriksdepartementet 
fra å støtte spesifikke kandidaturer til FNs sikkerhetsråd og foretrekker at det arbeides for en 
konsensusløsning innen hver region. 

Når det gjelder multilaterale handelsforhandlinger, utgjør Norge sammen med 
EUs medlemsland, Sveits, Japan og Sør-Korea, den gruppe land som stiller seg mest negative 
til en åpning av sine markeder for landbruksvarer. Selv om Norge erkjenner landets 
begrensninger hva angår jordsmonn og klima, har landet til hensikt å bevare en levende 
landbrukssektor for å oppnå målene for matsikkerhet og befolkningsstruktur og aktivitet på 
landsbygda. Denne politikken innebærer en bevaring av høye proteksjonistiske importtariffer. 
På den annen side har landet strenge krav når det gjelder tilgang til markedene for sjøtransport 
og andre maritime tjenester, samt tjenester forbundet med energi, telekommunikasjon og 
maritime forsikringer. 

Det er imidlertid ingen tvil om at det norsk-brasilianske forholdet er harmonisk. 
Den politiske forståelsen mellom regjeringene i Brasil og Norge i de senere årene har utvidet 
dialogen og fremmet utarbeidelsen av felles initiativ. 

I de neste kapitlene vil vi se nærmere på fire prioriterte områder der forfatteren 
mener et større samarbeid mellom Brasil og Norge kunne vise seg fruktbart for begge parter 
og utgjøre kjernen i et tettere partnerskap mellom de to landene. De strategisk viktige 
områdene som fremheves i denne studien henspiller på målet om et langsiktig partnerskap i 
høyt relevante sektorer, bygget på felles interesser og på en komplementaritet i forhold til 
kunnskaper og erfaringer som begge landene kan dra nytte av. 
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KAPITELL 4 

ENERGI: OLJE OG GASS 

 

“Vi er sikre på at det ligger en verdi i en større strategisk allianse” 

Helge Lund, Statoils CEO 

 

4.1 – Norges oljehistorie i korte trekk  

I 1962 sendte Ward W. Dunn, direktør i det amerikanske selskapet Phillips 
Petroleum Co, et brev (som med tiden skulle bli historisk) til ambassadør Trygve Lie, der man 
ba Den norske regjeringen om tillatelse til å lete etter olje og gass i Nordsjøen. Det sies at 
selskapet skulle ha overveid å kjøpe rettighetene til hele den norske sokkelen, noe som fikk 
Stortinget til i all hast å vedta en lov som sikret nasjonens eierskap over ressursene. Etter flere 
mislykkede forsøk fant selskapet olje da det på julaften i 1969 utførte en siste boring på 
Ekofiskfeltet, som viste seg å ha enorme reserver - anslått til 5 milliarder oljefat. 

Den intense aktiviteten på den norske sokkelen på 70-tallet representerte, mer enn 
en «historisk begivenhet» og et løfte om rikdom for landet, et vendepunkt for Norge. Fra et 
produksjonssynspunkt, som Daniel Yergin skrev i sin historie om olje, “var hele operasjonen 
risikabel og farlig, både fysisk og økonomisk sett [...] plattformene måtte operere på dybder 
man aldri før hadde operert på [...] utstyr og arbeidere måtte operere under noen av de verste 
værforholdene i verden”. På det geostrategiske plan “kom plutselig et lite land fra Europas 
nordligste hjørne inn på den internasjonale arena.” Dette foregikk midt under den kalde krigen 
og oljekrisen, og president Ronald Reagan ble en av de mest entusiastiske oppfordrere til 
driften av Troll-feltet som ble oppdaget i 1979, som en følge av bekymringer for 
energisikkerhet i Vest-Europa. 

For å opprettholde kontroll over virksomheten til flere titalls internasjonale 
oljeselskaper, vedtok Stortinget å etablere Oljedirektoratet i 1972, som skulle være et offentlig 
organ med ansvar for tekniske spørsmål og evalueringer. Samtidig ble det statlige 
oljeselskapet Statoil opprettet. Statoil skulle ha 50% deltakelse i enhver fremtidig 
utvinningslisens på den norske sokkelen. Selskapet fikk en tredelt oppgave: 1) å delta aktivt i 
leting og produksjon for å tilegne seg så mye erfaring og teknologiske kunnskaper som mulig 
fra utenlandske partnere, 2) tjene som base for utvikling av norsk offshoreindustri, og 3) 
kanalisere inntektene til statskassen. På den tiden fantes det bare to andre mindre børsnoterte 
norske selskaper i oljeindustrien: Hydro Oil & Gas og Saga Petroleum. 

Det er verdt å merke seg at 1972 også var året den norske befolkning for første 
gang stemte imot norsk medlemskap i EF under en folkeavstemning. 

Da den internasjonale oljeprisen firedoblet seg fra under 3 USD til ca. 12 USD per 
fat mellom 1973 og 1974, etter en beslutning foretatt av OPEC, begynte vestlige oljeselskaper 
å fokusere på boreprosjekter i lovende områder i Nordsjøen. Det institusjonelle rammeverket 
og nye utfordringer innen teknologi og produksjonslogistikk pga. dybde og oljefeltenes 
avstand fra land, ga ny giv til den gryende oljeindustrien i Norge, spesielt ved bygging av 
gigantiske og innovative plattformer på betongstruktur, kalt Condeep. Det er ingen tvil om at 
oljeproduserende nasjoner rund Nordsjøen har dratt nytte av OPECs forhandlingsstyrke. Det 
finnes historier om at ledere i norske oljeselskaper ble kalt “blåøyde arabere” på grunn av de 
strenge krav og betingelser de satte under lisenseforhandlingene. 

På begynnelsen av 80-tallet hadde Statoil blitt et selskap av enestående 
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proporsjoner og innflytelse i norsk økonomi og politikk. I tillegg utgjorde inntektene fra 
oljevirksomheten over 40% av de totale statlige inntektene, ca. 7 milliarder dollar i 1981, til 
en befolkning på litt over 4 millioner. Etter en lang debatt på Stortinget, besluttet den 
konservative regjeringen i 1985 å gi staten en “direkte økonomisk interesse” i hver nye lisens, 
adskilt fra Statoils bedriftsøkonomiske interesser. 

SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten) ble 
opprettet som en slags “statlig petroleumsbank” som skulle gjøre det mulig for Staten å 
investere i oljebransjen på en direkte måte - og ikke kun gjennom Statoil - og motta den 
forventede økonomiske avkastning. Samtidig bidro innsatsen for å øke det nasjonale innhold, 
samt forskning og teknologi utviklet i Norge over en tidsperiode på 20 år, til at man i 1990 
hadde på plass en infrastruktur verdt 100 milliarder USD.  

Midt i denne velstandsutviklingen opplevde Norge imidlertid budsjettkriser i 
årene 1985 og 1986, da oljeprisene falt fra 31 USD til 10 USD per fat, handelsbalansen 
reverserte, og Statens inntekter fra oljevirksomhet falt fra 7 milliarder USD til 2,5 milliarder 
USD. Virkningene av svingninger i oljeprisen førte til at Staten omorganiserte sitt system for 
skatteinnkreving, i den hensikt å sørge for at de betydelige inntektene fra oljevirksomheten 
skulle komme fremtidige generasjoner til gode og at kun begrensede beløp skulle overføres til 
det årlige statsbudsjettet for å dekke løpende utgifter. 

Dermed vedtok Stortinget loven om Statens petroleumsfond, og besluttet i 2001 å 
etablere nye retningslinjer for budsjettpolitikken, der den årlige overføringen fra fondet til 
statsbudsjettet for å finansiere offentlige utgifter burde være i samsvar med forventet 
realavkastning av fondets investeringer, anslått til rundt 4% per år. Statoil ble delvis 
privatisert og børsnotert. I den forbindelse ble Petoro, et heleid statlig selskap, opprettet for å 
forvalte SDØEs portefølje som før ble administrert av Statoil. 

Per i dag finnes det 60 felt i drift på den norske kontinentalsokkelen, som 
tilsammen produserer 2,5 millioner oljefat pr. dag og nesten 100 milliarder m³ naturgass 
(Brasil produserer 1,9 millioner oljefat pr. dag og 15 milliarder m³ gass). Aktivitetsnivået på 
sokkelen er fremdeles meget høyt, og i 2008 ble det boret et rekordstort antall brønner (56), 
noe som resulterte i 25 nye funn. Norge er Europas viktigste oljeeksportør og verdens femte 
største (med større volum enn Kuwait, Nigeria og Venezuela). Som verdens tredje største 
naturgasseksportør, leverer Norge 15% av gassen som forbrukes i EU, gjennom et omfattende 
nettverk av rørledninger til terminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.  

De nye utfordringene for norsk offshoreindustri er forbundet med hvordan man 
kan utnytte de enorme reservene som finnes i nordområdene og i Nordishavet, som er under 
norsk og russisk suverenitet. Utnyttelsen av størstedelen av disse ressursene avhenger av 
utvikling av avansert utstyr til undersjøisk teknologi for fjernstyrt oljeutvinning og krever 
høye investeringer. Utsiktene til å kunne dra nytte av de nye olje- og gassforekomstene i 
nordområdene styrker samtidig Norges og de berørte landenes behov for diplomatisk handling 
som innebærer politiske og rettslige rammer rundt temaer som suverenitet (slik som 
“gråsonen” i den maritime grensen mellom Norge og Russland), miljø (Barentsregionen er rik 
på fiskeressurser), ferdsel (i polare ruter som frem til nå har vært uframkommelige grunnet 
isforhold, eller som er lite trafikkerte) og shipping, i tillegg til geostrategisk spørsmål som 
angår bevegelse av militære styrker, spesielt ubåter fra NATO-landene og fra Russland. 

4.2 – “Den norske modellen” 

Betydningen av “den norske modellen” i prosessen for utviklingen av regelverket 
for oljeleting i Brasils presalt-område, som finnes i lovforslag nr. 5938 til nr. 5941/2009, ble 
fremhevet av president Luiz Inácio Lula da Silva i samtale med statsminister Jens Stoltenberg 
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under et møte i Brasilia i september 2008 og under et møte i Progressive Leaders Meeting i 
mars 2009. Det finnes også offentlige uttalelser fra ulike ministre og parlamentarikere, 
utveksling av informasjon mellom Brasils ambassade i Oslo og Utenriksdepartementet i 
Brasilia, besøk til Norge av konsernsjefene i Petrobras og Transpetro, samt direktøren for 
instituttet IPEA, i tillegg til en rekke kronikker i brasiliansk presse. 

På invitasjon fra den brasilianske regjeringen, utnevnte daværende olje-og 
energiminister Terje Riis-Johansen ekspedisjonssjef Bjarne Moe til representant for den 
norske institusjonelle modellen for organisering og styring av olje- og gassressursene foran 
den brasilianske interdepartementale kommisjonen som ble opprettet den 18. juli 2008. 
Hensikten med opprettelsen av denne kommisjonen, var å “studere og foreslå nødvendige 
lovendringer med hensyn til utnyttelse og produksjon av olje- og gassfunn i nyoppdagede 
oljeprovinser.” 

Det norske regelverkets juridiske, finansielle og operasjonelle sider ble gjenstand 
for grundig analyse etter oppfordring fra BNDES (Brasils utviklingsbank).  

4.2.1 – Den norske modellens elementer 

Utgangspunktet for den norske modellen var å opprette en mekanisme som skulle 
tiltrekke de beste internasjonale selskapene, utenlandske investeringer og fagfolk, og samtidig 
opprettholde full norsk suverenitet over oljeressursene. Norge forsøkte også, gjennom Statoil, 
å kontrollere utviklingen innen leting og produksjon på sokkelen, og å utvikle sin egen 
tekniske og operasjonelle evne. 

For å utvikle den norske oljenæringen i løpet av få år, var den rådende politiske 
enighet avgjørende for samspillet mellom oljeselskapene (nasjonale og utenlandske), norske 
teknologileverandører og det akademiske miljøet. I løpet av en relativt kort tidsperiode og 
etter hvert som dette samarbeidet begynte å gi resultater, startet bedrifter, universiteter og 
forskningsinstitutter å danne spesialiserte regionale ordninger (næringsklynger), som 
konsoliderte oljeindustrien i Norge og gjorde den til den viktigste sektoren i norsk økonomi. 
Videre har det bevisste valget av teknologisk innovasjon vært førende for Norges 
internasjonale konkurranseevne innen oljeindustri, selv når man tar i betraktning landets høye 
arbeidskraftskostnader. 

Under den tredje konsesjonsrunden i 1973 ble det innført krav om overføring av 
teknologi og samarbeid i felles forskningsprosjekter. Det internasjonale oljeselskapet Mobil 
ble anmodet om å trene Statoil slik at det norske selskapet skulle være i stand til å påta seg 
driften av Statfjord-feltet. Ved den neste runden i 1979, ble krav om samarbeid med norske 
forskningsinstitusjoner pålagt utenlandske oljeselskaper. Det fantes tre typer 
samarbeidsavtaler: a) de såkalte “50%-avtaler” der operatørene skulle gjennomføre minst 
halvparten av forsknings- og utviklingsarbeidet ved norske institusjoner, b) avtaler der 
operatørene ble bedt om om å utvikle forskningsprosjekter i Norge før tildeling av ny lisens, 
og c) “goodwill-avtaler” som forpliktet operatørene til å gjøre “så mye forskning og utvikling 
i Norge som mulig”. 

Samtidig innførte regjeringen i 1972, ved lov, en klar preferansepolitikk for norske 
varer og tjenester som varte frem til 1994, da EUs konkurranselovgivning vedrørende 
oljeletingsaktiviteter trådte i kraft også for Norge, som følge av EØS-avtalen. Direktoratet for 
varer og tjeneste i Næringsdepartementet forsøkte å sikre at kvalifiserte norske bedrifter ble 
inkludert i anbud knyttet til virksomhet på sokkelen og at disse ble foretrukket ved tildeling av 
kontrakter når de var konkurransedyktige på pris, kvalitet, leveringstid og vedlikeholdstid. 
Ved tildeling av kontrakten ble operatør forpliktet til å informere departementet om valg av 
leverandør, pris, opprinnelsesland og lokalt norsk innhold (beregnet som summen av verdien 



Paulo Guimarães                                                   Brasil-Norge 
 

45 

av varer og menneskelige ressurser). Det at det ble lagt vekt på norsk innhold, førte til at dette 
til tider oversteg 70%. Per i dag, gitt modenhetsgraden i norsk industri, ligger denne andelen 
på rundt 50%, og offentlig støtte blir brukt først og fremst for å fremme innovasjon og 
kommersiell lansering av nye produkter og tjenester. 

Det siste leddet i den norske modellen, var opprettelsen av Statens pensjonsfond 
utland (SPU), som i tillegg til å skulle fungere som et verktøy for kontroll av skatteinntekter 
og inflasjon, representerte en “pakt” mellom myndighetene og samfunnet, hvis hensikt var å 
sikre at en betydelig del av oljeformuen ble spart til å dekke økende sosiale utgifter som ville 
komme som følge av en aldrende befolkning. SPU skulle i tillegg benyttes til å etablere en 
kunnskapsbasert økonomi når olje-og gassressursene i Nordsjøen en dag tar slutt.  

4.2.2 – Organisasjonsstruktur 

Konstitusjonelt sett er det Stortinget som har ansvaret for lovgivning som 
definerer rammene for petroleumsvirksomhet i Norge og som styrer måten regjeringen 
gjennomfører de retningslinjene som fastsetter prinsippene for utnyttelse av 
kontinentalsokkelen, inkludert utvinningsnivået (men ikke den nøyaktige verdien) og 
gjennomføring av nye prosjekter. Stortinget baserer sine diskusjoner på analyse av 
dokumenter og forslag fremmet av Regjeringen i såkalte “Stortingsmeldinger”. 

Regjeringen iverksetter den norske petroleumspolitikken gjennom følgende 
departementer og etater: 

i) Olje-og energidepartementet, som er ansvarlig for forvaltning av oljeressurser i 
samsvar med retningslinjer fastsatt av Stortinget. Departementet benytter seg av 
teknisk bistand fra Oljedirektoratet, som har ansvaret for å evaluere feltenes 
produksjon og foreslå tiltak overfor oljeselskapene når det gjelder å maksimere 
utvinningen av reservene; 

ii) Miljøverndepartementet, som har et regulerende organ, Klima- og 
forurensningsdirektoratet, som sikrer overholdelse av lovgivning vedrørende 
miljøvern og forurensningskontroll på kontinentalsokkelen; 

iii) Arbeidsdepartementet, som gjennom Petroleumstilsynet har som oppgave å 
håndheve lover og forskrifter om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I prinsippet er 
operatøren ansvarlig for sikkerhet og innføring av “best practices”, som 
kontrolleres av Petroleumstilsynet gjennom revisjoner og besøk på 
arbeidsplassene; 

iv) Fiskeri-og kystdepartementet, som er ansvarlig for å iverksette 
beredskapstiltak i tilfeller av oljeutslipp. Til dette formålet disponerer 
departementet en egen flåte av overvåkningsfly og skip, i tillegg til utstyr for å 
begrense spredning av oljeflak; 

v) Finansdepartementet, som er ansvarlig for forvaltning av offentlige inntekter, 
som i oljesektoren omfatter direkte skatter av olje- og gassvirksomhet, utbytte fra 
statens aksjer i Statoil, skatt på karbonutslipp og Statens direkte økonomiske 
engasjement (SDØE). 

Når det gjelder direkte beskatning i Norge, kreves det, i tillegg til den generelle 
satsen på 28% skatt på inntekt av bedrifter og selskaper, en spesiell avgift på ytterligere 50% 
av inntektene fra selskapenes virksomhet i oljesektoren. Det hersker en generell oppfatning i 
Norge at denne spesielle skatteordningen er berettiget “fordi oljeselskapene får konsesjon til å 
utnytte en ikke-fornybar og verdifull ressurs som tilhører nasjonen.” Spørsmålet er imidlertid 
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komplisert, siden staten erkjenner behovet for å etablere en balanse mellom selskapenes 
lønnsomhet og vilkårene for fremtidige investeringer. Løsningen man er kommet frem til gjør 
det mulig for selskapene å trekke skatten fra de fleste kostnadene knyttet til utvikling av 
prosjekter. “For hver norske krone av skyldig skatt, trekkes således 78 øre fra realiserte 
investeringer”. 

I 2008 innhentet Staten 18 milliarder USD, ca. 3% av de totale offentlige 
inntektene, fra sitt 62.5% eierskap i Statoils aksjer.  

SDØE bidro med nesten halvparten - 28 milliarder USD i 2008 – av inntektene 
som den norske statskassen fikk fra oljesektoren. SDØE er et rent finansielt verktøy som gjør 
det mulig for Staten, gjennom Petoro, å investere i en rekke lisenser i olje- og gassfelt. Som 
alle lisensholdere, betaler Staten sin del av investeringer og kostnader, og får tilbake 
tilsvarende andel av driftsinntektene fra sine lisenser. Ettersom det dreier seg om et verktøy 
for å øke statens inntekter, deltar SDØE utelukkende på de mest lønnsomme eller lovende 
lisensene på den norske sokkelen, med en minsteandel på 20% (i tilfellet Trollfeltetutgjør 
statens andelen 56% av lisensen). 

Petoro ble opprettet i 2001 som et 100% statlig eid selskap, med mandat til å 
forvalte SDØEs lisensportefølje og overføre de opptjente inntektene til Statens pensjonsfond 
utland. I 2008 oversteg beløpet som SDØE overførte til fondet, 30 milliarder USD. Petoro har 
to mandater: (i) å maksimere avkastningen til Staten fra lete-og utvinningslisenser på den 
norske sokkelen på en bærekraftig måte og (ii) fremme tilegnelsen av know-how og ny 
teknologi gjennom utenlandske selskapers tilstedeværelse på det norske markedet. Det har 
nylig blitt foretatt noen endringer i lovgivningen knyttet til offshoreindustrien med den 
hensikt å tiltrekke små utenlandske selskaper med spesialteknologi som fra før ikke fantes i 
Norge. Det er verdt å minne om at Petoro ikke er operererute ioljefeltene. 

Selskapets administrerende direktør blir oppnevnt av styret som består av fem 
medlemmer med anerkjent erfaring fra oljebransjen, oppnevnt av Olje- og 
energidepartementet, og to representanter for selskapets ansatte (som består av ca. 70 
økonomer, jurister, geologer, geofysikere, ingeniører og oljespesialister). Det høye faglige 
nivået hos Petoros ansatte imøtekommer behovet for en selvstendig vurdering av lisensenes 
verdi og egenskap, og gjør dem i stand til å påvirke diskusjonen med oljeselskapene 
vedrørende tekniske og økonomiske problemstillinger. 

Staten overfører alle sine inntekter fra oljevirksomheten til pensjonsfondet (ca. 62 
milliarder USD i 2008). 

Norges bank forvalter Statens pensjonsfond utland, på vegne av 
Finansdepartementet, gjennom Norges Bank Investment Management (NBIM), som fortsatt er 
adskilt fra andre operasjonelle aktiviteter i Norges bank. Som formell eier av pensjonsfondet, 
er finansministeren ansvarlig for å utforme den langsiktige investeringsstrategien og 
fordelingen av fondets midler mellom land, valuta, aksjer og obligasjoner. NBIM utfører sine 
investeringer utelukkende utenfor Norge. 

Mens alle oljeinntekter overføres til pensjonsfondet, blir bare rundt 4% av den 
beregnede reelle inntekten av fondet overført til det årlige statsbudsjettet, for å dekke 
underskuddet i den ikke-oljebaserte delen av økonomien. Slik er det tiltenkt at oppbyggingen 
av kapital i fondet skal være lik statens nettobesparelse, uten en tilsvarende økning av gjelden. 
I tillegg forbyr den nåværende lovgivningen å bruke fondets ressurser til oppgaver som ikke 
er prioritert i det vanlige budsjettet. Målet er at rikdommen som akkumuleres i fondet skal 
komme fremtidige generasjoner til gode, og derfor bør hver generasjon kun forbruke 
avkastningen på investeringer. Som følge av denne regelen oversteg overføringer fra fondet til 
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statsbudsjettet 4% i årene fra 2003 til 2005 og i 2010. 

4.3 – Statoils tilstedværelse i Brasil 

Statoil er et integrert oljeselskap, og befatter seg med alt fra leting til distribusjon. 
Selskapet har leting- og produksjonsaktiviteter i 15 land, deriblant Angola, Nigeria og 
Venezuela, hvor Petrobras også opererer, i tillegg til utenfor Mexicogolfen. Med anslåtte 
reserver på 6 milliarder fat boe (barrel of oil equivalent), produserte Statoil i 2008 nesten 2 
millioner boe per dag og var verdens tredje største netto oljeeksportør. 

Selskapets teknologiske ekspertise på dypt vann, dets gode forhold til Petrobras 
og potensialet for “store synergier” mellom de to statlige selskapene, var i følge konsernsjef 
Helge Lund, grunnleggende betingelser for å etablere seg i Brasil. Brasil er i dag et prioritert 
kjerneområde i Statoils internasjonaliseringsstrategi. 

I Brasil har Statoil konsesjoner for leting og produksjon av olje og gass, som 
selskapet vant i fjerde (2002), syvende (2005) og niende (2009) budrunde. Disse er lokalisert i 
Campos, Camamu-Almada, Jequitinhonha og Espirito Santo-bassengene. 

Selskapets portefølje omfatter det gigantiske Peregrino-feltet i Campos-bassenget, 
der selskapet begynte å arbeide som operatør etter investeringer til en verdi av 1,8 milliarder 
USD ved oppkjøpet i 2007 av andelen som tilhørte det amerikanske oljeselskapet Anadarko. 
Det er forventet at feltet starter å produsere olje i 2011 i et volum på minst 100 000 b.o.e. 
(barrel of oil equivalent) pr. dag (dette er en av de tyngste oljene i Brasil, og naturgass). Når 
Peregrino først er i drift, vil feltet stå for en økning på 15% av Statoils internasjonale 
produksjon, og selskapet kan bli den nest største oljeprodusenten i Brasil. Over de neste tre 
årene er det planlagt investeringer på mellom 5 og 10 milliarder USD for boring av 37 
produksjonsbrønner og seks andre letebrønner for å utvide feltets produksjonskapasitet. 

De resterende blokkene ligger i områder der havet har en dybde på 2700 meter, 
noen av disse med et såkalt “presalt-potensiale”, slik som f.eks. BM-C-3 i Campos-bassenget, 
hvor Repsol opererer, og BM-J-3 i Jequitinhonha-bassenget, hvor Petrobras opererer. 

Likhetstrekk mellom Petrobras og Statoil har ført til at de to selskapene har 
utviklet samarbeidsprosjekter både innenfor og utenfor Brasil og utvekslet kunnskap, som 
følge av den generelle avtalen om teknologisk samarbeid, i vigør siden oktober 2003. Andre 
avtaler som går inn under dette er Avtalen om strategisk samarbeid innen olje og gass, 
undertegnet under president Lulas statsbesøk til Norge i 2007, og Avtalen om utveksling av 
teknologi fra desember 2007. 

I tillegg til begge selskapenes prioriterte områder for ekspansjon i Angola og 
Nigeria, samarbeider de også i leting og produksjon av olje og gass på felt som er 
“teknologisk kompliserte og som ligger i Sør-Atlanteren, på den norske kontinentalsokkelen, 
[...] i Venezuela, Mexico, Trinidad og Tobago, Tanzania, Kina og India”. Petrobras og Statoil 
har også utvidet sitt samarbeid innen “utvikling av ny avansert teknologi” som bl.a. kan 
anvendes i vurderingen av reserver, boring, kontroll av væske, i undersjøisk produksjon 
(subsea), transport av olje og gass, fangst og lagring av CO2 (carbon capture and 
sequestration - CCS) og forbedret oljegjenvinning (improved oil recovery - IOR), et område 
der Norge har oppnådd betydelig fremgang, ogi noen tilfeller å doble gjenvinningsnivåene i 
modne oljereservoarer. Siden 2007 har de to selskapene i tillegg også samarbeidet om 
forskning og utvikling av biodrivstoff fra vegetabilske oljer, lignocellulose, biomasse og alger, 
basert på Petrobras omfattende erfaring i produksjon av bioetanol og biodiesel. 

Potensialet for synergieffekter mellom Petrobras og Statoil fikk konsernsjefen i 
Statoil til å erklære: “Vi er overbevist om at en større strategisk allianse har stor verdi [...]. 
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Utviklingen av en sterk og konkurransedyktig norsk industri, der Statoil og Norge kan vise til 
historisk suksess, er av interesse også for Petrobras [...] vi har erfaring med utvikling av 
gassers verdikjede, et område der Brasil befinner seg på et mindre avansert stadium, og her 
kan Statoil bidra”. 

Et av de praktiske resultatene av samarbeidet mellom Statoil og Petrobras er den 
vitenskapelige og teknologiske utvekslingen mellom Petrobras sitt forskingsenter (Cenpes) og 
SINTEF, det største forskningsnettverket i Skandinavia, som har hovedsete i Trondheim og er 
finansiert med midler fra oljeindustrien. 

Som en følge av dette, åpnet MARINTEK (SINTEFs offshore-avdeling) kontor i 
Rio de Janeiro for å koordinere forskningsaktiviteten mellom Brasil og Norge innen 
oljebransjen. Dette er MARINTEKs andre internasjonale kontor, etter Houston i USA.  

Statoil har også vært med i etableringen av Center for Excellence in Engineering, 
Procurement and Construction i Rio de Janeiro. Målet er å øke brasilianske selskapers 
deltakelse i investeringsprosjekter for olje- og gassoperatører i Brasil og i utlandet på en 
konkurransedyktig og bærekraftig måte. Basert på den norske modellen, fungerer 
Universidade Federal Fluminense (UFF) som en anker-institusjon for prosjektet som 
inkluderer støtte fra det brasilianske gruve-og energidepartementet, BNDES, Brasiliansk 
Forbund for Industrielle Ingeniørfag (ABENI), Brasiliansk Institutt for Olje, Gass og 
Biobrensel (IBP), Brasiliansk Organisasjon for Petroleumsindustri (ONIP), Brasiliansk 
Elektrisk og Elektronisk Industriforbund (ABINEE), Rio de Janeiros Industri Forbund 
(FIRJAN), samt et antall bedrifter og universiteter. 

4.4 – Områder for statlig samarbeid 

4.4.1 – Utvidet analyse av “den norske modellen” 

Den norske erfaringen viser at staten, basert på bred politisk enighet om en 
langsiktig strategi, spilte en nøkkelrolle i utviklingen av en nasjonal oljeindustri. 
Markedskreftene ville ha gitt preferanse til utenlandske operatører og leverandører som kunne 
vise til velprøvd kompetanse, noe som ikke ville ha ført til overføring av kompetanse, 
utvikling av næringsklynger og langt mindre til etablering av Statens pensjonsfond. Den 
private sektors bidrag basert på norsk tradisjon innen shipping, skipsbygging og mekanisk 
industri, var uten tvil også av stor verdi. 

Omstendighetene varierer ofte fra land til land, selv om de tilsynelatende kan 
virke like. Brasil har også oppnådd sitt mål om å utvikle et statlig oljeselskap som er 
økonomisk sterkt og teknologisk dyktig, samtidig som landet har tiltrukket seg store 
utenlandske oljeselskaper og leverandører av utstyr og tjenester. Etter å ha oppnådd 
selvforsyning, står landet nå overfor utfordringer knyttet til det å utnytte de enorme presalt-
reservene og overføre framtidige skatteinntekter til samfunnet. 

Til tross for å ha vært inspirert av den norske modellen, skiller det brasilianske 
systemet for utnyttelse av presalt seg på noen grunnleggende punkter. 

Den første forskjellen mellom den brasilianske og den norske modellen er at i 
Norge blir det ikke gjennomført auksjoner for blokker, slik som i Brasil. I det norske 
systemet, blir bud fra selskaper som er interessert i lete-og produksjonsområder analysert av 
Oljedirektoratet, regjeringens organ med ansvar for å administrere tildeling av 
lisenskonsesjoner. Valg av operatør er basert på søkerens økonomiske og tekniske 
kvalifikasjoner og dens tidligere erfaring i Norge. Mens Norge har et system basert på lisenser 
som dekker sokkelen i sin helhet, introduserte Brasil i presalt-området et system av kontrakter 
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for fordeling av produksjon. 

Norge har, i likhet med Brasil, et statskontrollert børsnotert oljeselskap. I likhet 
med Petrobras, deltar Statoil i budgivningen for leteområder, i noen tilfeller i samarbeid med 
private utenlandske aktører, og selskapet står for to tredeler av den norske olje- og 
gassproduksjonen. Det brasilianske systemet tildeler Petrobras rollen som operatør i alle 
presalt-feltene. 

Foruten Statoil, eier den norske stat Petoro, som har mandat til å foreta direkte 
investeringer i leting og produksjon, i motsetning til det som er fastsatt for det brasilianske 
selskapet Pré-Sal Petróleo S/A. Gjennom Petoro spiller den norske stat rollen både som 
investor og som innkrever av skatter proporsjonalt med Petoros deltakelse i produksjon på 
kontinentalsokkelen. 

Norge oppfattes som et land som krever høye skatter av selskaper som investerer 
på sin sokkel. Beskatningen ligger på 78% over nettomarginen: 28% som inntektsskatt og 
50% i form av særskatt på oljeproduksjon. Denne skattenbyrden har vært stabil over tid og er 
ikke så høy som den ser ut til, på grunn av skatteinsentivene som praktiseres i Norge. 

Statens pensjonsfond kan bare investere utenfor Norge, og overføring av inntekter 
til det nasjonale budsjettet er begrenset til 4% av forventet årlig avkastning av disse 
investeringene. 

I den sammenheng bør den komparative analysen og evalueringen av den norske 
modellen som har pågått i Brasil de to siste årene forsette og også utvides til å omfatte andre 
sider som ikke var av direkte relevans for den interdepartementale komiteen koordinert av 
daværende energiminister Dilma Rousseff. 

Norges erfaring vil være nyttig etter hvert som den brasilianske modellen 
utviklesog det blir nødvendig å foreta forbedringer eller vedta nye forskrifter og ta i bruk ny 
praksis, eller det blir nødvendig å foreta beslutninger knyttet til det brasilianske statlige 
fondets operasjoner. 

Brasils refleksjoner vil i så henseende kunne støtte seg på samarbeid mellom 
etater og forskningsinstitusjoner fra begge land når det gjelder opplæring av arbeidsstyrken og 
utveksling av kunnskap. Det neste skritt vil være samspillet mellom IPEA, Petoro og IRIS 
(International Research Institute of Stavanger) med det formål å utdype analysen av forholdet 
mellom oljeinntekter og sosioøkonomisk utvikling. 

4.4.1.1 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Regelverket for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk oljeindustri har fått lite 
oppmerksomhet i utformingen av det nye oljeregelverket i Brasil, til tross for den betydning 
det er viet i “den norske modellen”. En nylig sammenlignende studie utført av Universitetet i 
Stavanger peker på sider ved norsk juridisk struktur og erfaringer i HMS som kunne deles 
med det brasilianske National Petroleum Agency og relevante departementer. 

Petroleumsloven fra 1985, som ble utformet i kjølvannet av ulykken på Alexander 
Kielland-plattformen i 1980 der 123 mennesker mistet livet, representerte en milepæl i 
utviklingen av HMS-regelverk i Norge. Fra da av tok man i bruk en ny metode for 
forebygging av ulykker, basert på et trepartssamarbeid mellom regulerende offentlige organer, 
selskaper og fagforeninger. Som et resultat av dette utviklet reglene seg fra å være et 
“kontrollredskap” til å bli “administrasjonssystemer”, og selskapene skulle heretter oppfylle 
målene som var pålagt av regelverket, imidlertid uten at disse systemene etablerte strenge 
prosedyrer. Slik gikk den norske modellen fra avskrekking til etterlevelse. I tillegg til å ha 
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befestet en sikkerhetskultur i arbeidsstyrken, har den norske ordningen æren for å ha innført 
regler som er robuste nok til å imøtekomme raske endringer innen teknologi og 
arbeidsmetoder i et høyrisikomiljø. 

4.4.1.2 – Oppmuntring til samarbeid innen forskning og innovasjon 

Oljeutvinning i presalt-området vil kreve at Petrobras gjør betydelige 
investeringer i opplæring av arbeidsstyrken, i samarbeid med utenlandske operatører og det 
økende antallet bedrifter som leverer varer og tjenester til oljesektoren i Brasil. Petrobras, som 
siden 2002 har ansatt 27.000 nye medarbeidere og har 1098 ansatte med mastergrad, 226 med 
doktorgrad og seks med postdoktorgrad, tilbyr trening til 2822 nylig ansatte fagfolk på høyt 
nivå. Selskapet anslår at etterspørselen etter medarbeidere i dets leverandørkjede vil komme 
opp i 112 625 (5 967 i ingeniørfag, 15 020 i byggevirksomhet, 84 576 i innkjøpstjenester og 
leasing og 7 062 i vedlikeholdstjenester). 

Som vist ovenfor, har opplæring og nyteknologisk utvikling vært vesentlige 
elementer i det strategiske partnerskapet mellom Petrobras og Statoil. 

Norges erfaring innen innovasjonssystem i oljesektoren er som kjent en suksess 
når det gjelder å heve kompetenseevnen innen teknologi til et høyere nivå i 
kunnskapsproduksjon. Dette er i stor grad et resultat av en offentlig politikk rettet mot økt 
deltakelse av selskaper og forskningssentre i oljevirksomhet på norsk sokkel, i tillegg til 
statlig finansiering av universiteter og andre akademiske institusjoner. 

Den aktive rollen som den norske regjeringen har spilt i den innledende fasen av 
norsk offshoreindustri for å fremme forskning og innovasjon skyldes i hovedsak fraværet av 
private aktører som kunne utføre de samme funksjonene. I den sammenheng blir samarbeidet 
mellom Brasils og Norges regjeringer enda viktigere for bedre å kunne forstå strukturer og 
mekanismer implementert i flere stadier, for å øke den teknologiske kapasiteten til 
brasilianske bedrifter, universiteter og forskningssentre på olje- og gassfeltet . 

Hovedrammen for dette samarbeidet er allerede på plass og er beskrevet i to 
avtaler undertegnet i Brasilia i 2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora 
Aasland, Brasils utdanningsminister Fernando Haddad og Brasils teknologi- og 
vitenskapsminister, Sergio Rezende. 

Avtalene oppmuntrer til “samarbeid og opprettelsen av tematiske nettverk, 
gjennom institusjoner for høyere utdanning og forskningssentre, med det formål å utvide det 
vitenskapelige og faglige samarbeidet”. For å oppnå dette omhandler avtalene “etablering av 
arbeidsgrupper for å undersøke spesifikke sider ved det bilaterale samarbeidet”. Det vil derfor 
bli foreslått å innkalle til et første formelt møte mellom de to regjeringene, “for å gjennomgå 
allerede utførte aktiviteter og foreslå tiltak” med sikte på implementering av 
samarbeidsprosjekter innenfor de områdene som blir ansett som prioriterte. 

4.4.2 – Samarbeid i tredjeland 

Petrobras har investeringer i bl.a. USA, Mexico, Angola, Nigeria, Tanzania, 
Mosambik, Senegal, India, Iran, Pakistan, Libya, Bolivia, Ecuador, Peru, Venezuela og 
Argentina. Ifølge selskapets forretningsplan for perioden 2009-2013, skal man videreutvikle 
produksjonen i Argentina, Angola, Nigeria og Mexicogolfen. De siste tre markedene er også 
en del av Statoils internasjonaliseringsstrategi. 

Offshoremiljøet i Brasil er gunstig for anvendelsen av Statoils komparative 
fortrinn. Statlig eierskap, det gode forholdet til Petrobras og den samlede kompetansen til 
begge selskapene, vil bli stadig viktigere for felles handling i tredjeland. Spesielt i 
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utviklingsland vil omdømmet som “ikke kommersielt aggressive selskaper”, med langsiktig 
engasjement og sosialt ansvar, kunne utgjøre en forskjell i forhold til de store multinasjonale 
oljeselskapene.  

I den sammenheng vil trepartssamarbeidet som Brasil og Norge i 2008 startet med 
regjeringene i Angola og Guinea-Bissau danne grunnlag for samarbeid også med andre 
afrikanske land, slik daværende utenriksminister Celso Amorim foreslo for Jonas Gahr Støre. 
Etter et besøk i Angola i 2009, bekreftet den norske utenriksministeren Norges interesse for å 
spille en rolle i angolansk olje- og gassektor, og sa at han trodde at det kunne etableres et 
trilateralt samarbeid med Brasil på dette området. 

Til dette formål kan det være nyttig for den brasilianske regjeringen å øke 
kunnskapen om den norske regjeringens Olje for utvikling-program, iverksatt av NORAD 
(Direktoratet for utviklingssamarbeid), som er underlagt Utenriksdepartementet. Dette 
initiativet som ble lansert i 2005 har fått økende finansiell støtte og har blitt et verktøy i norsk 
utenrikspolitikk gjennom ytelsen av teknisk bistand til energisektorene i utvalgte land. I 2009 
hadde programmet midler på ca. 45 millioner USD (9.5% mer enn i 2008). De viktigste 
tiltakene for Olje for utvikling-programmet i land der Brasil også har et internasjonalt teknisk 
samarbeid, er som følger: 

i) Bolivia: avtale inngått i 2007 om norsk teknisk bistand verdt 2.8 millioner USD 
for opplæring, organisering av bolivianske offentlige institusjoner innen 
energisektoren, forvaltning av oljeressurser, analyse og evaluering av lovgivning 
innen olje- og gassektor, juridisk bistand i forbindelse med kontrakter og finansiell 
styring; 

ii) Mosambik: Norge har ytt bistand til landet siden 1983, og har i de siste ti årene 
gitt 2.5 millioner USD til opplæring innen energisektoren i Mosambik. Den 
institusjonelle avtalen undertegnet i 2006 bekreftet fortsettelsen av aktivitetene 
gjennom en økning av bistanden med ytterligere 7.2 millioner USD; 

iii) Angola: siden 1987 har Norge hatt samarbeidsavtaler med den angolanske 
regjeringen vedrørende opplæring i oljesektoren. Programmet for institusjonelt 
samarbeid med det angolanske oljedepartementet er i fase II (2007-2010). Det har 
et budsjett på 4.8 millioner USD og omfatter en forbedring av regelverket, 
organisering av departementet, forvaltning av databaser og analyse av 
oljevirksomhetens virkning på fiskeressursene langs Angolas kyst; 

iv) São Tomé og Príncipe: Norge støtter et prosjekt for teknisk opplæring iverksatt 
av Verdensbanken på områder som lovgivning, kontrakter og institusjonelle 
ordninger; 

v) Øst-Timor: NORAD betrakter samarbeidet med Øst-Timor som et av de mest 
vellykkede prosjektene innenfor Olje for utvikling-programmet som har en ramme 
på rundt 12 millioner USD for årene 2009-2014. Bistanden har omfattet 
forhandling av maritime grenser i det såkalte Joint Petroleum Development Area 
(JPDA), lov om petroleumsfondet (vedtatt i 2005), operasjonell assistanse, 
gjennomføring av den første budgivningsrunden i Øst-Timors farvann, etablering 
av universitetsprogram for fag knyttet til oljevirksomhet og rådgivning til Øst-
Timors finansdepartement vedrørende oljefondets investeringer og budsjett. 

4.4.3 – Dialog om energisikkerhet 

Energi er igjen blitt et tema i internasjonal politikk, i kombinasjon med 
klimaspørsmål, og Brasil og Norge har felles interesser og ansvar i produksjon av fossil-og 
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fornybar energi. Dette har betydning for dialogen om energisikkerhet mellom de to landenes 
utenriksdepartementer. 

Norge vil i dette århundret med stor sannsynlighet forbli en av de største 
leverandørene av olje og gass som ikke er medlem av OPEC. Med utviklingen av presalt-
området har Brasil potensiale til å bli en internasjonal oljeeksportør. Samarbeidet mellom de 
to landene vil kunne fremme felles aktiviteter i ulike verdensregioner. 

Man kan se for seg en rekke utfordringer som etter hvert vil komme på den 
internasjonale dagsorden, først og fremst spørsmålet om å øke kapasiteten til å produsere 
større mengder av fossilt brensel for å opprettholde den globale økonomiske veksten, men 
samtidig begrense dens påvirkning på miljø og klima. Norges energisikkerhetspolitikk 
innkluderer også ansvaret for å fremme etableringen av internasjonale normer og 
forvaltningssystemer som gir en stabil forsyning av olje og gass på verdensbasis, samt at 
produksjon og transport skjer på en trygg og miljøvennlig måte. Samtidig har Norge et 
dobbelt ansvar for både å utvikle alternative energikilder – slik det fremgår av avtalen mellom 
Petrobras og Statoil undertegnet under statsbesøket i 2007 – og for å utvikle teknologier som 
reduserer utslipp fra fossile brensler. Som eksempel på slik teknologi, kan man nevne 
metoden for karbonfangst og lagring (CCS), som bør undersøkes i Brasil på bakgrunn av 
norsk erfaring og forventet økning i oljeutvinningen på brasiliansk sokkel. 

Stabiliteten i verdensøkonomien kan dessuten bli avgjørende for opprettholdelsen 
av den store strømmen av kapital som er nødvendig for utvikling og drift av nye felt under 
stadig mer komplekse logistikkbetingelser og høye teknologiinvesteringer. 

Sist og ikke minst ser man med økende bekymring på den fysiske sikkerheten til 
oljeinstallasjoner på den brasilianske sokkelen, kontroll av skipsfart og overvåking av miljøet 
med tanke på følgene som issmelting i store deler av Arktis og Antarktis vil ha på sjøfart og 
utvinning av mineralressurser i fremtiden.  
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KAPITELL 5 

SKIPSBYGGING OG OFFSHORE-LOGISTIKK 

 

Vor ære og vor magt / har hvite sejl os bragt. 

Bjørnstjerne M. Bjørnson 

 

“Gjenoppbyggingen av brasiliansk skipsbygging er strategisk og fundamental for 
å garantere nasjonal suverenitet, ettersom vi bruker 10 milliarder USD på maritim transport, 
inkludert produktets fraktkostnader (...) Petrobras bruker årlig nesten 1.5 milliarder USD på 
innleieav skip”. Denne uttalelsen fra Transpetros leder, Sergio Machado, under et besøk til 
Norge i 2009 gjenspeiler ikke bare betydningen skipsfart har for Brasils utenrikshandel, men 
signaliserer også at oljefunnene i presalt-området gir nye muligheter og utfordringer for 
moderniseringen av den brasilianske skipsbyggingsindustrien. 

En full utnyttelse av den brasilianske kontinentalsokkelens potensiale vil kreve 
utvikling av den lokale produksjonskjeden for å gi Petrobras og andre operatører skip, utstyr 
og tjenester med avansert teknologi til konkurransedyktige priser, slik at Brasil kan nå sin 
målsetting om å gjøre oljerikdommen om til sosioøkonomisk utvikling og større velferd for 
hele folket. 

I 2007 ble skipsbygging og offshoreindustri innlemmet i Brasils Program for 
Aksellerert Vekst (PAC). I mai 2008 lanserte Brasils president i Niteroi Programmet for 
modernisering og utvidelse av Transpetros flåte (PROMEF). Transpetro opererte på 
daværende tidspunkt 64 skip innleid fra utenlandske skipsredere. Regnskapsposten “Maritim 
transport i handelsbalanse” – som inkluderte tjenester innen transport, frakt, skipsreparasjon, 
maritim støttetjenester (egentlig er dette offshore supplyservices i marin terminologi) og 
havnetjenester, viste et underskudd på 2.4 milliarder USD i 2008. Utgiftene til maritim 
transport alene hadde en vekst på 41.5% i forhold til det foregående år, og nådde 3.9 
milliarder USD. 

I likhet med det man så i Norge i årene mellom 1970 og 1980, gjør opptrappingen 
i leting og produksjon av olje og gass offshore-sektoren til det mest lovende markedet for den 
brasilianske skipsindustrien. Dette omfatterbygging av skip for oljeboring og produksjon, skip 
for offshore servicetjenester og undervannssystemer. I begge lands tilfeller har det statlige 
oljeselskapet rollen som industrikatalysator; det etablerer bestillingsporteføljen og bestemmer 

dens tekno-operasjonelle utstyr og nasjonale innhold.  

Petrobras store planer for investeringer i årene som kommer gir muligheter for en 
industriell utvikling som går langt utover offshore-sektoren. Planene vil bidra til å danne en 
leverandørkjede for skipsutstyr som vanligvis inkluderer mange små og mellomstore 
bedrifter, noe som vil ha positiv innvirkning når det gjelder innovasjonsevne og å skape 
arbeidsplasser som krever kompetanse. Planene vil også begunstige dannelsen av 
næringsklynger bestående av bedrifter, universiteter og forskningssentre som i fremtiden kan 
utvide egenproduksjonen av kunnskap i den brasilianske sjøfartssektoren. 

 Norges erfaring på dette området er på dette området spesielt relevant for Brasil. I 
norsk offentlig politikk stimuleres det til samarbeid mellom verft og universiteter for å heve 
nivået på innovasjon og internasjonal konkurransedyktighet i skipsbyggingsindustrien. Til 
tross for Sørøst-Asias dominans innen bygging av store transportskip har norsk maritim sektor 
ennå store komparative fortrinn: 60% av den nasjonale produksjonen av varer og tjenester 
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eksporteres og dette står for ca. 20% av den totale verdien av norsk eksport. 

5.1 – Norges erfaring i utvikling av offshore-industri 

Frem til 1970-årene hadde norsk industri ikke nevneverdig erfaring innen olje 
sektoren, til tross for en lang tradisjon innen skipsbygging og skipsfart. Norge forsøkte i 
begynnelsen av leteboringen på kontinentalsokkelen å føre en politikk som støttet den “unge 
industrien”, for å sette fart i utviklingen av en lokal produksjonskjede for levering av varer og 
tjenester til Statoil og de utenlandske oljeselskapene. 

Til forskjell fra Storbritannia, hadde norske tiltak for å bygge opp eller støtte opp 
om spesialiseringen av lokale leverandører som mål å fremme den teknologirettede 
konkurranseevnen («technology oriented competitiveness») fremfor å prioritere en reduksjon 
av produksjonskostnadene. Som nevnt i kapittel 4 ble det under oljeboringen på de første 
norske oljefeltene krevd av utenlandske operatører at de undertegnet avtaler med Statoil om 
teknologi overføring. På under 20 år ble Statoil i stand til å operere mer enn halvparten av de 
norske oljefeltene. 

I tillegg til selskapenes kostnads- og kompetansekriterier, tok lisenssystemet i 
betraktning potensialet som prosjektet hadde til å bidra til den regionale økonomien., Med det 
mål for øye å styre det lokale innholdet i prosjektene, pliktet operatørene å informere olje- og 
energidepartementet om anbud som oversteg 150 000 USD, slik at regjeringen også kunne 
inkludere lokale selskaper blant anbudsgiverne. 

Fremfor alt har kravet om at operatører opprettet kontrakter for forskning og 
utvikling med norske selskaper, universiteter og forskningsintitusjoner, blitt regnet som et 
avgjørende element i den norske strategien for teknologisk utvikling av landets sjøfarts- og 
offshoreindustri. Per i dag skyldes den teknologiske innovasjonen i stor grad 
konkurranseevnen som Norge fortsatt har i forhold til land som Storbritannia, Singapore og 
Sør-Korea, selv i et land med høye produksjonskostnader og en dyr, kvalifisert arbeidskraft. I 
tillegg til midlene som Statoil og utenlandske operatører overførte for å imøtekomme kravene 
til utdeling avlete- og produksjonslisenser, satte den norske regjering av offentlige midler til 
fremme av teknologisk innovasjon, hvorav 1/3 er øremerket programmer for grunnleggende 
og strategisk forskning med lang horisont, og de resterende 2/3 er satt av til anvendt 
teknologi, basert på det som sektoren krever. 

På denne måten, og gjennom definisjon av Norsk forskningsråds mål og 
prioriteringer, skapteden norske stat gradvis næringsklynger rundt de regionale universitetene 
og forskningssentrene, i samhandling med de nasjonale og utenlandske selskapene som 
opererte i Norge. Den geografiske inndelingen i produktive klynger langs kysten kjennetegner 
leverandørene av tjenester og produkter til offshoreindustrien. Et annet kjennetegn er det mer 
fleksible og mindre byråkratiske forholdet mellom de store selskaper og deres leverandører, 
som en følge av det viktige horisontale samarbeidet med forskningssentre og sentre for 
industriteknologi. 

Det er for tiden åtte næringsklynger i Norge, i sektorene olje, gass, skipsbygging 
og produksjon av skipsutstyr, hvorav fire har status som Norwegian Centres of Expertise 
(NCE). 

1) Region Sør: ca. 50 selskaper forent i NCE Subsea, med hovedsete i Bergen, 
holder 80% av verdensmarkedet for utstyr og teknologi til oljeboring; 

2) Stavanger: “oljehovedstaden” - har det største antall selskaper (250) fra norsk 
offshoresektor samlet rundt Universitetet i Stavanger og International Research 
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Institute of Stavanger (IRIS); 

3) Kongsberg: selskapene i NCE Systems Engineering (FMC Technologies, 
Kongsberg Maritime og Kongsberg Automotive) har alle sitt utspring i fabrikken 
Kongsberg Defence, som i dag er spesialisert på missiler og utvikling av nye 
materialer. 

4) Trøndelag: NCE Instrumentation omfatter, foruten Aker-gruppens selskaper og 
direkte leverandører (hvis inntekter i hovedsak - ca. 85% - stammer fra 
internasjonale salg) også NTNU, Sør-Trøndelags Tekniske Høgskole og SINTEF; 

5) Møre: har den viktigste næringsklyngen av selskaper for skipsbygging 
(inkludert fiskebåter) og skipsfart. Stedet er hovedsete for NCE Maritime som 
dekker alle områder i produksjonskjeden (14 ingeniørselskaper innen 
skipsingeniørfag, 17 skipsrederier, 13 skipsverft og 161 leverandører); 

6) Region Nord: det nyeste satsningsområdet som følge av produksjonsøkning i 
det enorme Snøhvit-feltet i det Arktisk område; 

7) FPSO: næringsklynge for ingeniørtjenester, produksjon og operasjon av 
flytende oljeplattformer. Den klynge er en av de mest avanserte og 
konkurransedyktige i verden. 95% av denne sektorens operasjoner foregår på det 
internasjonale marked; og  

8) Næringsklynge for vedlikehold og reparasjoner. 

Erfaringene den norske regjeringen og norsk industri høstet i utformingen av disse 
næringsklyngene skal studeres nærmere av det brasilianske byrået for utvikling, Brazilian 
Agency for Industrial Development (ABDI), i forbindelse med det brasilianske programmet 
for konkurransedyktig internasjonalisering av små- og mellomstore bedrifter (SMB) i 
produksjonskjeden for olje og gass, Program for the Internacionalization of the Production 
Chain in Oil and Gas (Prointer P&G). Fra norsk side støttes programmet av Innovasjon 
Norge, med kontor i Rio de Janeiro. Møtene som fant sted under et besøk programmets 
direktør foretok til Oslo, Stavanger og Ålesund i 2009, sammen med partnere fra FIRJAN 
(Federation of Industries of the State of Rio de Janeiro), ONIP (National Organization of the 
Petroleum Industry in Brazil) og SEBRAE-RJ, følges nå opp av en arbeidsplan som tar sikte 
på å evaluere norsk regelverk og utviklingspolitikk som potensielt kan være interessant for 
Brasil. 

5.2 - Norsk tilstedeværelse i Brasil 

Som en del av det offisielle programmet under statsbesøket til Brasil i 2008, 
besøkte Jens Stoltenberg den første dagen skipsverftet Promar i Niteroi. Promar er et resultat 
av Akers investeringer, og har siden 2001 levert 21 supplyskiptil oljeindustrien i Brasil.. 
Stoltenberg benyttet anledningen til å nevne at “tre enda større skip var under oppbygging, og 
disse regnes som de mest avanserte skip produsert i Brasil”. 

Norsk industri deltar tungt i brasiliansk maritim sektor med 24 etablerte selskaper, 
hvorav 12 har produksjonsavdelinger i landet, deriblant Aker Solutions, Frank Mohn, K. Lund 
Offshore, Kongsberg og Nexans, alle ledende selskaper på spesifikke områder innen 
produksjon av utstyr til flytende plattformer, integrerte ERP-systemer («enterprise resource 
planning») eller boremoduler. Selv internasjonale selskap som ABB, Rolls Royce Marine og 
Siemens utvikler sine aktiviteter i den brasilianske offshore- og sjøfartssektoren gjennom 
selskap med hovedsete i Norge, som en følge av konkurransdyktigheten og de teknologiske 
fremskritt landet har oppnådd gjennom sine næringsklynger. Som et eksempel kan nevnes at 
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Transpetro har utpekt følgende to selskaper som “foretrukne leverandører” av borepakker: 
Aker Solutions og den norske avdelingen av det amerikanske National Oilwell Varco. 
Likeledes leveres de såkalte “christmas trees” til Petrobras av Aker og FMC Kongsberg, i 
tillegg til VetcoGray (GE Group), med teknologi utviklet i dette selskaps avdeling i Stavanger. 

I den sammenheng kan det være nyttig å presentere summarisk virksomheten til 
industrigruppene som har etablert seg i Brasil. 

Aker Solutions startet sine aktiviteter innen gruvedrift, papir og cellulose i Brasil 
på 70-tallet. I 1995 ble Subsea-avdelingen etablert i Brasil, og selskapet begynte i 1997 å 
levere “christmas trees” til operasjoner på 1000-3000 meters havdyp. I løpet av de ti første 
årene fikk Aker bestillinger til en verdi av 500 millioner USD. I juni 2008 åpnet selskapet 
Brasils første risers-fabrikk i Rio das Ostras, etter investeringer på 10 millioner USD. De 
viktigste prosjektene til Subsea-avdelingen utføres for Petrobras, Subsea 7, Technip og 
Queiroz Galvão. Bare til Petrobras skal Aker levere 45 “christmas trees” i løpet av de neste tre 
årene. Aker har 86 underleverandører i Brasil og deres “christmas trees” har opptil 90% av 
lokalt innhold med 60% i andre produkter. Akers administrerende direktør i Brasil uttalte i 
2008 at selskapet er i ferd med å “doble sin produksjonskapasitet”. 

Kongsberg Maritim kom inn på det brasilianske marked i 1980 da man begynte å 
ta i bruk systemer for dynamisk posisjonering for (implisitt i begrepet på norsk) plattform-
skip. I 1986 etablerte Kogsberg en joint-venture med REM Indústria e Comércio Ltda. I dag 
har selskapet avdelinger i Rio de Janeiro og Macaé, med 20 brasilianske ingeniører som 
betjener ca. 150 skip på kontinentalsokkelen. Kongsberg etablerte i 2001 et senter for 
opplæring i dynamisk posisjonering i Macaé., Senteret ble etablert i samarbeid med CIAGA, 
den brasilianske marines utdannelsesinstitusjon og 900 fagpersoner og marineoffiserer har 
gjennomgått opplæring der. I 2009 leverte selskapet til Petrobras.verdens første system for 
separasjon av tungolje installert på dypt vann, nærmere bestemt i Marlim-bassenget.  

Jotun-gruppen investerte i perioden 1998 til 2009 ca. 40 millioner USD i en 
fabrikk i delstaten São Paulo for å øke produksjonen av maling og bunnstoff for skip, 
offshore- og sementkonstruksjoner til 5 millioner liter per år. Jotun planlegger å åpne en ny 
fabrikk i Itaboraí (i delstaten Rio de Janeiro) i 2011, for å møte etterspørselen som har 
oppstått som følge av oljeutvinning i presalt-området. 

DOF Subsea utvikler et prosjekt til 250 millioner USD i samarbeid med franske 
Technip for bygging av det første skip under barsiliansk flagg for installasjon av fleksible 
rørledninger. Selskapet har siden 2006 utført inspeksjon av rørledninger og undervannsutsyr 
generelt ved hjelp av undervannsroboter (ROV), samt plattformoppankring og kartlegging av 
undersjøiske geofysiske og oceanografiske strukturer. 

Subsea 7 har kontrakter på 200 millioner USD med Petrobras for produksjon av 
rørledninger for tilkobling til plattform P-38, P-51, P-56 og Tambaú-Uruguá. Ingeniørarbeidet 
og administrasjon av disse prosjekter vil delvis bli utført på selskapets kontor i Niterói. 

I tjenestesektoren har Det Norske Veritas (DNV), som har vært i Brasil i 32 år, 
65% av det brasilianske marked for klassifisering, sertifisering og risikostyring, med fem 
skipsverft og ni brasilianske skipsrederier som kunder.. DNV har som ett av verdens ledende 
selskaper på området, parallelt med skipsbygging og offshore-operasjoner, spilt en viktig rolle 
som formidler av mulighetene for investeringer i Brasil til norske industribedrifter. Det er ikke 
tilfeldig at de første lederne for de bilaterale handelskamrene i Oslo og Rio de Janeiro har hatt 
høye stillinger i DNV. 

5.3 – Aspekter ved det bilaterale samarbeidet 
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Sett i lys av at den brasilianske regjeringen prioritering av maritim industri og 
offshore, kan mulighetene for å styrke samarbeidet med Norge inndeles i tre hovedområder: a) 
det institusjonelle området – at man gjør seg kjent med den norske vellykkede erfaringen med 
etablering av næringsklynger i maritim sektor, b) det økonomiske området – tiltrekke seg 
investeringer fra norske selskap som er interesserte i å etablere seg i Brasil, og c) det 
teknologiske området - samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitusjoner i begge 
land.  

Det kan også nevnes at de geologiske likhetene mellom Afrikas vestkyst og 
Brasils østkyst åpner for at brasiliansk industri også kan komme til å levere varer og tjenester 
til operatører i denne regionen. 

5.3.1 - Institusjonelt samarbeid 

Samlingen av selskap og forskningssentra i næringsklynger har vært en viktig 
strategi for å skape gunstige betingelser for nasjonal vekst, konkurranseevne og innovasjon i 
Norge. I forskjellige internasjonale studier om temaet, er den norske stat kreditert med en 
avgjørende rolle i opprettelsen av disse produktive ordningene, ved anvendelsen av 
skattepolitikk, regionalpolitikk og økonomisk støtte til lokale universiteter. 

Den kunnskapen Norge har tilegnet seg gjennom opprettelsen av maritime 
næringsklynger er spesielt relevant for Brasil ettersom landet i stor grad søker å etterligne den 
nordiske erfaringen da den store, nye etterspørsel i offshoreindustrien virker som en 
katalysator for etableringen av lokale leverandører som tar sikte på å overta storparten av 
produksjonskjeden.  

Generalsekretæren i det brasilianske landsforbundet for byggeindustri, maritim 
reparasjon og offshore (SINAVAL), Sergio Leal, uttrykte følgende: “det å etablere lokale 
produktive ordninger, med en dynamisk bruk av den produktive kapasiteten i skipsverftene 
innenfor én og samme region, slik vi ser i Baía da Guanabara, i Norte Fluminense, i regionen 
Navegantes e Itajaí og Ceará e de Suape (...) på så kort tid, krever grundige studier”. 

5.3.2 – Tiltrekning av norske investeringer 

5.3.2.1 – Tiltrekning av små og mellomstore selskaper 

I 2007 undertegnet Petrobras og Transpetro kontrakter for nesten 10 milliarder 
USD med norske selskap, og man beregnet den gang at det brasilianske markedet allerede sto 
for 10% av inntektene til norke offshoreselskaper. . En undersøkelse nylig foretatt av 
INTSOK viser at minst 36 norske selskap er interessert i å intallere seg eller å utvide sin 
virksomhet i Brasil. Skipsbygging- og skipsreparasjonsselskap som Bergen Group, TTS og 
Ulstein er i forhandlinger med Transpetro og brasilianske verft. 

Disse tiltak og intensjoner viser at norsk industri søker en strategisk posisjonering 
i det brasilianske marked, i konkurranse med utenlandske selskaper, med sikte på å utnyttede 
potensielle aktivitetene i presalt-området, på linje med Petrobras Plan 2020 og Programmet 
for modernisering av transpetros flåte (PROMEF). Det gjenspeiler også det faktum at det vil 
bli gitt fortrinnsrett til de selskap som er i stand til å produsere lokalt. Den økende deltagelsen 
til Statoil, skipsverft og hovedprodusenter av offshorevarer og -tjenester fra Norge vil på 
denne måten bidra til å trekke et økende antall små og store selskaper til Brasil, som en 
direkte følge av den sterke gjesidige avhengighet som eksisterer i produksjonsprosesseni 
norske næringsklynger. Ettersom små og mellomstore norske bedrifter (SMB) ikke har de 
samme økonomiske og menneskelige ressurser som store selskap med internasjonal 
virksomhet, vil deres tilstedsværelse i Brasil skje i form av joint ventures og teknologisk 
samarbeid med brasilianske små og mellomstore selskap. Dette vil bidra til en utvidelse av 
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den brasilianske leverandørindustrien med internasjonal kvalitet. 

I lys av dette, åpnet Innovasjon Norges kontor i Rio de Janeiro i 2007 det første 
Norwegian Business Incubator”s Office (NBIO) for å tilby institusjonell, logistisk og 
rådgivende støtte til norske små og mellomstore bedrifter som planlegger å delta på det 
brasilianske marked. Den brasilianske regjeringen har på sin side åpnet honorære konsulater i 
Stavanger – offshore-industriens sentrum i Norge – i 2008, og deretter i Trondheim, hvor det 
finnes en næringsklynge for innovasjon innen maritimt ingeniørfag, med SINTEF og 
MARINTEK i sentrum. Disse nye konsulatene, i tillegg til det Honorære konsulatet i Bergen, 
fungerer som en støtte for Ambassaden i Oslo, i arbeidet med å spre informasjon om 
investeringsmuligheter i Brasil, samt identifikasjon av selskap som er interessert i å starte opp 
produksjon i Brasil for å kunne ta del i PROMEF. 

5.3.2.2 - Avtalen for å unngå dobbel beskatning 

Som en følge av utviklingen i norsk økonomi de siste 40 årene har norske 
finansinstitusjoner utviklet komparative fortrinn som dekker maritim og offshoresektorens 
spesifikke behov globalt. 

Når det gjelder privatbanker er DNB NOR, som har kontor i Rio de Janeiro, og 
Nordea (som har kontor i São Paulo), i lederposisjon på det europeiske markedet når det 
gjelder finansiering av skipsbygging. DNB NOR forhandler i Brasil, med BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) gjennom Eksportfinans som tilbyr 
finansiering til selskapr fra utviklingsland med garanti fra GIEK (Garanti-instituttet for 
eksportkreditt), for at disse skal kunne kjøpe norske varer og tjenester I juni 2009 undertegnet 
Petrobras og GIEK en rammeavtale som for garantier for finansiering av norske leveranser til 
Petrobras, inntil en verdi av 1 milliard USD. Dette er den største rammeavtalen som GIEK 
noensinne har inngått. Avtalen ble undertegnet i nærvær av Nærings- og industriminister 
Trond Giske. 

Med tanke på potentialet i Brasils etterspørsel etter utstyr og know-how fra Norge, 
foretar Eksportfinans og DNB NOR en intern juridisk og økonomisk evaluering av “den 
bilaterale avtalen for å unngå dobbel beskatning”, en avtale som ble undertegnet i 1980. 
Eksportfinans er interessert i å gjenoppta de uformelle samtalene som selskapets 
viseadministrerende direktør, Lars Hasle, påbegynte under et møte i Brasils Departement for 
Utvikling, industri og utenrikshandel i 2003, da muligheten for en oppdatering av avtalen ble 
nevnt. I ettertid tok norske representanter opp spørsmålet om et mulig skattefritak for rentene 
fra eksportkreditten, som ikke inngår i avtalen fra 1980. 

Det er verdt å nevne at brasiliansk industri har to investeringer i produksjon i 
Norge. 

Vale (forhenværende CVRD) kjøpte i 2003 et anlegg i Mo i Rana for 17,6 
millioner USD, og investerte ytterligere 10 millioner USD for å gjøre anlegget i stand til å 
produsere manganlegeringer, noe som inkluderte oppgradering av elektriske ovner, miljøvern- 
og sikkerhetssystemer, samt installering av toppmoderne maskiner og utstyr. Oppstarten ble 
godkjent uten restriksjoner fra norske miljøvernmyndigheter. På det nåværende tidspunkt 
produserer Rio Doce Manganese 110.000 tonn manganlegeringer pr. år til det europeiske 
markedet, og man er i ferd med å utvide produksjonen til å også omfatte fremstilling av 
siliciummangan og høy-karbon ferromangan. Den norske avdelingen av Vale importerer 
mangan produsert i Azul-gruven som ligger i Carajás. 

Når det gjelder landbruk, er André Maggi Gruppen hovedaksjonær (51%) i 
Denofa AS i Fredrikstad. Selskapet har kapasitet til crushing av 430.000 tonn ikke 
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genmodifiserte soyabønner pr. år (Brasils nest største eksportvare til Norge), og henvender 
seg først og fremst til det skandinaviske markedet. 

På linje med forhandlinger Brasil nylig har inngått med andre handelspartnere, 
kan det være nyttig for landet internt å vurdere en eventuell ny gjennomgang av avtalen 
mellom Brasil og Norge, med det mål å gjøre den til et oppdatert og effektivt virkemiddel for 
produktive investeringer i begge land. 

5.3.3 – Forsknings- og innovasjonsstruktur i forskning og innovasjon 

Leting etter olje og gass på ekstremt dypt vann og i presalt-området krever 
kunnskaper og know-how. Petrobras møter teknologiske utfordringer når det gjelder utvinning 
og transport i svært komplekse geologiske forhold og med store avstander fra den brasilianske 
kysten. For den brasilianske sjøfartsindustri er det en dobbel utfordring å restrukturere seg 
etter mange år med krise, og å tilegne seg økende teknologisk kapasitet i en hastighet som 
svarer til landets planer for oljeutvinning på kontinentalsokkelen. I et nylig intervju sa 
direktøren i Petrobras, José Sergio Gabrielli, følgende: “presalt-områdets begrensninger er 
ikke økonomiske, teknologiske eller administrative. Begrensningene ligger i farten som 
leverandørkjeden kan klare for å levere det presalt trenger”. 

På dette området er samarbeidet mellom akademia og industrien fundamentalt, og 
Norges erfaring med opprettelsen av Norwegian Centres of Expertise (NCE) i maritim sektor 
kan være nyttig for Brasils utvidelse og koordinering av sitt eget forskningsnettverk innenfor 
det brasilianske programmet for teknologisk utrustning for å støtte den brasilianske maritim 
industri (PACTI Naval). Dette programmet ble lansert i 2006 av det brasilianske vitenskaps- 
og teknologidepartement, Transpetro, Petrobras forkningssenter (Cenpes) og FINEP 
(brasiliansk finansieringsinstitusjon for studier og prosjekter). 

Listen over akademiske institusjoner og forskningssentre for dette programmet er 
lang og inkluderer Senter for Koordinering av Programmer for Videreutdanning i Ingeniørfag 
ved Rio de Janeiros føderale universitet (Coppe/UFRJ), Universitetet i São Paulos 
politekniske Skole (USP), Institutt for Teknologisk Forskning (IPT), Universitetet i Campinas 
(Unicamp), Pernambucos føderale universitet (UFPE), Fluminense føderale universitet (UFF), 
Rio Grande do Sul føderale universitet (UFRGS) og Pará føderale universitet (UFPA). Et 
første “Center of Expertise” i maritm- og oseaniske ingeniørfag (CEENO) er opprettet og 
prosjekter for etablering av to laboratorier for risiko analyse og -evaluering er under utvikling, 
samt for simulering av skipsbyggingssystemer. Forstudier viser imidlertid mangler ved 
organiseringen av samarbeidet mellom de statlige institusjoner, industrien og universitetene, 
og et behov for å gi et fortrinn til “den institusjonelle innovasjonskultur” og gjøre tilgangen til 
finansiering og dessuten dynamikken i forholdet mellom forskere og bedrifter mindre 
“byråkratisk”. 

Norge har ni Norwegian Centres of Expertise på forskjellige felt, inklusive 
nanoteknologi og kreftforkning. NCE maritime har 14 rederier, 12 skipsverft, 14 
skipsingeniøredrifter, 139 leverandører av utstyr til skip og 5 forskningssentra. Det faktum at 
Innovasjon Norge er en av koordinatorene i NCE-Programmet skaper fordeler for 
utvekslingen av erfaringer med Brasil. Innovasjon Norge har kontor i Rio de Janeiro og har 
undertegnet en avtale om teknologisk samarbeid med Cenpes/Petrobras, hvis formål er å 
akselerere “innsatsen for samarbeid i før-prosjekter i forskning og utvikling”. 

En slik avtale kan også benyttes som grunnlag for et samarbeid i forskning og 
utvikling av skipsbygging, med utgangspunkt i Innovasjon Norgesoverføring av kunnskaper 
fra Norwegian Centers of Expertise til koordinatorene av programmet for teknologisk 
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utvikling av brasiliansk sjøfartsindustri (PACTI Naval).  

5.3.4 – Opplæring og spesialisering av maritim arbeidskraft 

Den store mangelen på kvalifisert arbeidskraft har blitt pekt på som en av de store 
flaskehalser for utvidelsen av maritim og offshore industri i Brasil. “Brasils fire største 
skipsverft i drift har 164 ingeniører av i alt 6.393 ansatte, dvs. 2,6% av totalen (...) Vi har en 
underbemanning selv av ansatte på gulvet i fabrikkene”. Ifølge Elisabeth Grieg, president i 
Norges Rederiforbund, skaper denne mangelen på fagfolk vanskeligheter for en utvidelse av 
norsk tilstedeværelse i Brasil, både i industrien og i sjøfart. 

Derfor har en gruppe av norske selskaper som er etablert i Rio de Janeiro – Det 
Norske Veritas, Aker, Norskan/DOF, Jotun, Kongsberg og DNB NOR – utviklet et program 
for utdanning av ungdom fra fattige strøk i Niterói , med det formål å gi dem en karriere innen 
skipsindustrien og i sjøfart. I dette prosjektet, kalt “Dream, Learn, Work”, deltar Instruction 
Centre Admiral Graça Aranha (CIAGA), Foundation for Support to Technical Learning 
(FAETEC), UFRJ, UFF og SENAI (National Service for Industrial Training). Det ble offisielt 
åpnet av Utviklingsminister Erik Solheim under hans besøk til Brasil i 2007, som et tegn på 
den norske regjeringens støtte og interesse for å ruste opp utdannelsen i brasiliansk maritim 
sektor.  

Mangelen på sjøfolk, spesielt offiserer, førte i 2007 til undertegnelsen av en 
samarbeidsavtale mellom CIAGA og Association for Specialization of Maritime Professionals 
(AEPM), som består av brasilianske leverandører av offshore-tjenester som er filialer av 
norske selskaper. Avtalen har som mål å bygge opp et senter for simulering av offshore-
operasjoner i CIAGA, gjennom kurs gitt av brasilianske instruktører trent opp ved 
Simulatorsenteret på Høgskolen i Ålesund. 

På høyere utdanningsnivå, og i tråd med samarbeidavtalen som Norges og Brasils 
regjeringer undertegnet i 2008, har CAPES (Coordination for Higher Eduaction) fra det 
brasilianske utdanningsdepartementet (MEC) og det norske Senter for internasjonalisering av 
utdanning (SIU) foreslått en utveksling av «fact-finding» delegasjoner med det formål å 
forhandle om retningslinjer for utveksling av stipendiater i såkalte “sandwich-doktorat”, også 
når det gjelder forskningsprosjekter som inngår i National Program of Support to Learning 
and Research in Strategic Areas (PRONAP) og brasilianske institutter for teknologi og 
vitenskap (INCT). 
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KAPITTEL 6 

KLIMA, MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 

“The difficult is what takes a little time; 

the impossible is what takes a little longer.” 

Fridtjof Nansen 

 

Norge er et land med temperert klima og skoger som dekker mer enn en tredjedel 
av fastlandet. Landets økonomiske utvikling stammer historisk sett fra utnyttelse av 
naturressurser som skogdrift, fiske og vannkraft som dannet grunnlaget for industrialiseringen 
i det 20. århundret. Vannkraft utgjør fortsatt i dag 45% av landets energiforsyning, i tillegg til 
å være et eksportprodukt til det europeiske kontinentet. Landets geografiske plassering gjør 
det spesielt sårbart for registrerte og forutsette klimaendringer, som f.eks. farten på issmelting 
i Arktis og mulige endringer i Golfstrømmens temperatur, saltholdighet eller retning, noe som 
vil ha direkte innvirkning på klimaet i Norge og landets fiskeressurser. 

Norge var et av de første landene som innlemmet miljøspørsmål i sin 
regjeringspolitikk og i 1972 opprettet et Miljøverndepartement, som ble ledet av Gro Harlem 
Brundtland fra 1974 til 1979. Regjeringen satte i 1980 opp et krav om evaluering av 
statsbudsjettets miljøprofil, med det formål å identifisere skattetiltak relatert til miljøpolitikk. 
Norge var et av de første landene som i 1991 innførte skatteavgift på CO2-utslipp, rett etter 
Finland.  

Som følge av en mobilisering av folkeopinionen og statens prioritering av 
miljøspørsmål, har Norge siden 70-tallet hatt en ledende rolle internasjonalt mht å fremme 
debatt og konkret handling i miljøvern. Den såkalte “Brundtland-rapporten”, “Our Common 
Future”, utarbeidet under koordinering av den tidligere norske statsministeren og utgitt i 1987, 
satte begrepet bærekraftig utvikling på dagsorden og ble benyttet under forberedelsene til FNs 
konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i juni 1992. 

Samtidig ble Norge fra og med 70-tallet en produsent og eksportør av olje, med et 
av de høyeste CO2utslippsnivåene i forhold til størrelsen på økonomien og befolkningen. 
Landet har 0.07% av verdens befolkning, men det er anslått at CO2-utslippene knyttet til 
eksport av olje og gass per capita tilsvarer utslipp til en befolkning på 185 millioner, dvs 
tilnærmet størrelsen på Brasils befolkning. Norges ambisjon om å forene sin posisjon som 
oljenasjon med ønsket om å spille en aktiv rolle i miljøpolitikken på verdensbasis betraktes 
bokstavelig talt som et “dilemma” i dagens politiske debatt. 

6.1 – Norsk klimapolitikk 

I 2007 vedtok Stortinget regjeringens klimapolitikk som etablerte strategier for å 
redusere utslipp av klimagasser i inn-og utland. De viktigste forpliktelsene Norge påtok seg 
var knyttet til defineringen av nasjonale mål for utslippsreduksjoner, forskning på fornybar 
energi, utvikling av teknologier for fangst og lagring av karbon, og utarbeidelse av en plan for 
å redusere avskoging i utviklingsland. 

Følgende nasjonale mål ble definert: 

1) å redusere utslippene innen 2012 med 10% mer enn det som Norge påtok seg å 
gjøre under Kyoto-avtalen; 

2) 30% reduksjon av utslippene innen 2020; 
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3) å gjøre Norge “nøytralt” når det gjelder CO2-utslipp innen 2050. 

Når det gjelder globale tiltak, erkjente den norske regjeringen behovet for å legge 
forholdene til rette for at utviklingslandenes nødvendige økning i energiforbruk ikke skulle 
skje på bekostning av de globale klimamålene. For å få til dette, bestemte man at Norges 
internasjonale handlinger skulle basere seg på å støtte prosjekter i utviklingsland innen 
bærekraftig forvaltning av naturressurser, utvikling av energikilder med lavt karboninnhold, 
avskogingsbekjempelse, tilpasning til klimaendringer og forebygging av miljøkatastrofer. 

Den norske statsministerens deltakelse på FNs klimakonferanse på Bali (United 
Nations Climate Change Conference), skjedde etter utdelingen av Nobels fredspris til FNs 
klimapanel og den tidligere amerikanske visepresidenten Al Gore. 

I sin tale hevdet Stoltenberg at den nye klimaavtalen burde inkludere “alle større 
utslippsland”, og han understreket at “de rike landene bærer det historiske ansvaret for dagens 
situasjon. De burde også bære hovedbyrden for reverseringen av klimaendringene ved både å 
redusere utslipp internt og ved å finansiere utslippskutt i utviklingsland”. For å understreke 
viljen til aktivt å delta i prosessen med etableringen av en ny post-Kyoto avtale, kunngjorde 
Stoltenberg den gangen at Norge “kan og er klar til å bistå [disse landene] med kunnskap og 
finansiering.” Han offentliggjorde beslutningen om at Norge skulle øke midlene til 
finansiering av programmer for å bekjempe avskoging i utviklingsland til 500 millioner USD 
per år. 

Etter Bali-møtet ble innholdet i denne og andre forpliktelser i klimapolitikken 
gjenstand for en “avtale mellom flere politiske partier” der de tre partiene i den regjerende 
koalisjonen, anledet av Arbeiderpartiet, samt de tre største opposisjonspartiene, fastsatte et 
sett med prinsipper, mål og forslag til internasjonal handling som har fungert som en 
veiledning for den norske regjeringen på dette området. Denne avtalen, som er tretten sider 
lang og svært detaljert, gjenspeiler bred enighet i det politiske miljøet i forhold til norske 
interesser i miljøspørsmål. For det internasjonale samfunnet, særlig for de landene som har et 
nært samarbeid med Norge, slik som f.eks. Brasil gjennom Amazonasfondet, byr flerparti-
avtalen på garantier om politisk vilje og forutsigbarhet. 

Etter at koalisjonsregjeringen ble gjenvalgt i oktober 2009, utarbeidet den et 
program for perioden 2009-2013 som befester og utvider regjeringens mål når det gjelder 
miljøpolitikk på fem hovedområder. Disse målene dannet grunnlaget for Norges posisjoner 
under FNs 15. klimakonferanse (United Nations Climate Change Conference), som ble 
avholdt i København i desember samme år: 

i) de globale utslippene må reduseres med 50% til 85% innen år 2050, de 
industrialiserte landene må redusere sine utslipp med 25% til 40% innen 2020, og 
de økende utslippene fra utviklingsland må bremses ned; 

ii) på nasjonalt plan er det gitt løfte om å redusere utslippene med 40% innen 2020 
i forhold til nivået som ble registrert i 1990, “hvis dette kan bidra til en ambisiøs 
klimaavtale, der de største utslipperne forplikter seg ettertrykkelig til å redusere 
sine utslipp “; 

iii) fremskynde fristen for målet om å bli “nøytral” når det gjelder karbonutslipp 
til 2030, “som en del av en ambisiøs, global klimaavtale der andre industrialiserte 
land forplikter seg til å oppfylle sine forpliktelser”; 

iv) “De rikeste landenes” plikt til å betale for reduksjonen av sine egne utslipp 
samt til å bidra finansielt til utslippsreduksjoner i “fattige land”; 
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v) øke midlene til finansiering av norske initiativ for å bekjempe avskoging. 

Det norske “dilemmaet” kommer fortsatt klart frem i de siste tallene som angår 
bærekraftig utvikling i Norge. Til tross for en reduksjon på 2,2% i forhold til året før, sto 
utslipp av klimagasser 1% over nivået fra 1990 (overskytende på rundt 4 millioner tonn CO2) 
i 2008. Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå, “vil store kjøp av klimakvoter fra utlandet 
være nødvendige hvis Norge skal oppfylle sine forpliktelser.” 

Denne konstateringen, samt behovet for raske og konkrete resultater, var 
utslagsgivende for Norges prioritering av bekjempelse av hogst av tropisk skog. Norge 
oppfattet dette som en “raskt og billig” måte å redusere karbonutslipp på. 

6.2 – Den norske regjeringens klima- og skogprosjekt  

Lanseringen av Norges klima- og skogprosjekt på Bali-konferansen i desember 
2007 sammenfalt med de brasilianske ministrene Celso Amorim og Marina Silvas 
kunngjøring om opprettelsen av Amazonasfondet, som umiddelbart fikk støtte av 
miljøvernminister Erik Solheim. 

Klima- og skogprosjektet ble utarbeidet i mars 2008 etter at ambassadør Hans 
Brattskar ble oppnevnt til å koordinere prosjektet og dets tilkobling til Utenriksdepartementets 
og Miljøverndepartementets budsjetter. Midlene til de ulike prosjektene stammer i stor grad 
fra budsjettet til Norges bistand som i 2009 fikk rekordhøye 700 millioner USD, en økning på 
25% i forhold til 2008. Av disse var 250 millioner USD øremerket skogvernprosjekter. 

Ambassadør Brattskar understreker at en av forutsetningene for det norske 
prosjektet er at tiltak mot avskoging og skogforringelse skal gi en trefoldig gevinst: redusere 
utslippene av klimagasser, bidra til vern av biologisk mangfold og fremme bærekraftig 
utvikling. Dokumentet nevner at ifølge en undersøkelse forettatt av World Commission on 
Forests and Sustainable Development (WCFSD), er om lag 350 millioner mennesker, 
inkludert 60 millioner urbefolkning, utelukkende avhengige av skogen for å overleve. 

Utfordringene knyttet til reduksjon av avskoging i land som har regnskog, der 
skogforvaltning er dårlig utviklet, samt vanskeligheter med å implementere systemer for 
overvåking, analyse, rapportering og verifisering av utslippsreduksjoner fra avskoging og 
skogforringelse, er velkjente. 

Det norske initiativet forutser bilateralt og multilateralt samarbeid gjennom f.eks. 
FNs miljøprogram - United Nations Environmental Programme (UNEP), FNs 
utviklingsprogram - United Nations Development Program (UNDP), FNs organisasjon for 
ernæring og landbruk - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) og 
Verdensbanken. Når det gjelder teknisk opplæring i land som har behov for det, er målet å 
støtte opprettelsen av en nasjonal koordinerende etat som skal være ansvarlig for å 
administrere all innsats for reduksjon av utslipp fra avskoging og skogforringelse (REDD), og 
være talsmann for etableringen av et internasjonalt rammeverk for formidling og utveksling 
av metoder og erfaring. 

I tillegg til å bidra til Amazonasfondet, har Norge brukt midlene fra klima-og 
skogprosjektet på bilaterale samarbeidsprogrammer (Tanzania og Guyana) og på finansiering 
av multilaterale eller plurilaterale organisasjoner som støtter prosjekter i Afrika, Asia og 
Latin-Amerika: 

i) FNs REDD-program (United Nations Collaborative initiative on Reducing 
Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD) in developing 
countries) - Norge bidro med 52 millioner USD til den første fasen av prosjektet 
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utformet for utvikling av nasjonale strategier for å redusere utslipp fra avskoging 
og styrke oppfølging, evaluering og verifisering; 

ii) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) - Norge er en av 11 givere (40 
millioner USD) til Verdensbankens prosjekt for kapasitetsbygging av nasjonale 
institusjoner under REDD; 

iii) Congo Basin Forest Fund (CBFF) - Burundi, Kamerun, Tsjad, Kongo, Gabon, 
Ekvatorial-Guinea, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske 
republikken Kongo, Rwanda og São Tomé og Principe – løfte om finansiering av 
80 millioner USD, hvorav 12 millioner USD ble utbetalt i 2008 og 4 millioner 
USD i 2009; 

iv) The World Bank´s Forest Investment Program (FIP) – løfte om opp til 50 
millioner USD; 

v) Tanzania – 80 millioner USD, i løpet av en femårs-periode (2009-2013), til 
finansiering av pilotprosjekter som støtter den tanzanianske regjeringen og FNs 
REDD- programms innsatser i landet; 

vi) Guyana - økonomisk støtte til Guyana REDD + fondet, 250 millioner USD 
innen 2015, basert på resultater fra redusert avskoging. 

6.3 – Samarbeid mellom Brasil og Norge 

6.3.1 – Norske tiltak i Amazonas 

Historisk sett har den norske regjeringens og de frivillige organisasjonenes 
engasjement i Amazonas vært sentrert rundt støtte til urbefolkningsorganisasjoner. I 1983 
etablerte UD det Norske Programmet for Urbefolkning, som allerede i sin første fase 
inkluderte prosjekter for urbefolkningsorganisasjoner i fem latinamerikanske land: Chile, 
Guatemala, Paraguay, Peru og Brasil. Det sies å ha vært det første regjeringsprogrammet som 
ga direkte støtte til urbefolkningsorganisasjoner i utviklingsland. Dette initiativet er basert på 
ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som også er ratifisert 
av Brasil. 

Det er verdt å merke seg at Norge har en samisk urbefolkning, anslått til mellom 
60.000 og 100.000 nomader som bor i de fyre nordligste fylkene, nord for polarsirkelen. 

Når det gjelder samene følger den norske staten bestemmelsene i FN-
konvensjonens artikkel 27 om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjon nr. 169, nevnt 
ovenfor. Siden de siste tiårene av det 19. århundret og frem til 1930-tallet praktiserte norske 
myndigheter en streng assimileringspolitikk overfor den samiske befolkningen med den 
hensikt å få den til å innrette seg etter europeiske sosiale standarder. Betydelige fremskritt 
skjedde først i 1962, som et resultat av den første parlamentariske debatten om grunnleggende 
prinsipper som bør styre politikken i forhold til norske samer. På 1980-tallet ble 
Samerettsutvalget og den samiske kultur-komité dannet, og det ble holdt lokalvalg for 
Sametinget, som ble åpnet av Kong Olav i oktober 1989. 

I Brasil blir støtten til urbefolkning og urbefolkningsorganisasjoner kanalisert 
gjennom den norske ambassaden i Brasilia. I 2009 ble 6,5 millioner Reais direkte overført til 
21 prosjekter utviklet av 17 ulike organisasjoner (frivillige organisasjoner og 
urbefolkningsforeninger som bl.a. Articulation of Indigenous Populations of Brazil (APIB), 
Indigenous Labour Centre (CTI), Hutukara Yanomami Association (HAY), Institutt for 
Forskning og Utdanning i Urbefolkning (Iepé), Socio-Environmental Institute (ISA) e Video 
in Indigenous Villages (VNA). 
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Hovedformålet med den norske støtten er å fremme menneskerettigheter for 
urbefolkning, som sikrer kontinuiteten i deres levemåte gjennom oppmerking av landarealer, 
tilgang til helsetjenester, differensiert utdanning, fremme og beskyttelse av kulturelle 
rettigheter og tradisjonell kunnskap. Det er en offisiell norsk oppfatning at “der 
urbefolkningen gis slike rettigheter, som i urbefolknings-territorier i Brasil, tar indianerne 
vare på skogen på en mer effektiv måte enn de nasjonale miljømyndighetene kunne ha gjort.” 

NORAD, som ligger under og blir styrt av Utenriksdepartementet, disponerte i 
2006 ca. 235 millioner USD til samarbeid med norske frivillige organisasjoner i utlandet. Av 
disse var 15.6 millioner USD øremerket samarbeid med land i Sør-Amerika, og Programmet 
for Urbefolkning er blitt finansiert ved særskilte tilskudd på 50 millioner USD årlig. 

Flesteparten av midlene til denne regionen er tilsiktet Bolivia og Ecuador, 
etterfulgt av Colombia og Brasil. Midlene for utviklingssamarbeid med Brasil falt fra 3.5 
millioner USD i 2003 til 2.8 millioner USD i 2006, men har i årenes løp ligget stabilt på 
gjennomsnittlig 18% av det totale beløpet som er øremerket Sør-Amerika. 

En rapport fra NORAD om slike organisasjoners aktiviteter i Sør-Amerika samler 
de mest oppdaterte opplysningene om prosjekter og finansieringskilder knyttet til aktiviteter i 
Brasil. 

Rapporten viser den delen som ble tildelt de store norske frivillige 
organisasjonene som jobbet i Brasil i 2006: (a) Regnskogfondet Norge: 1.1 millioner USD , 
(b) Kirkens Nødhjelp, 266 000 USD (c) Apprentice Boys of Anette Foundation, 78 000 USD. 
De resterende 1,3 millioner USD ble bevilget gjennom den norske ambassaden i Brasilia til 
brasilianske frivillige organisasjoner som deltar i Programmet for Urbefolkning. Det er verdt å 
merke seg at Regnskogfondet Norge og Kirkens Nødhjelp er de to største mottakerne av 
NORADs midler i global målestokk. Bidragene til førstnevnte svingte mellom 59% i 2000 og 
89% i 2003, mens bidragene for sistnevnte lå på 14% i 2006 og 66% i 2001 av det totale 
beløpet som norske frivillige organisasjoner fikk fra NORAD. 

Kirkens Nødhjelp startet sine kontakter i Brasil med Diakonia og Koinonia Brasil 
(en del av Det Lutherske Verdensforbund), Action in Education (AE) og Socio-Environmental 
Institute (ISA). Senere startet Kirkens Nødhjelp et samarbeid med Institute of Socioeconomic 
Studies (INESC) og Landless Rural Workers Movement (MST). Organisasjonens program for 
perioden 2005-2009 hadde som mål å “finne profesjonelle partnere som kunne være i stand til 
å mobilisere sårbare grupper og ta tak i initiativer som kan påvirke endringer i arkaiske og 
undertrykkende strukturer og styrke demokratiet”. Fra 2000 til 2006 ble 600 MST-ledere 
utdannet på kurs av tre måneders varighet under et program som var 80% finansiert av 
Kirkens Nødhjelp. Prosjektet som er knyttet til Indigenous Labour Centre (CTI) er 100% 
finansiert og deler ut frø fra Guarani-indianernes tradisjonelle avlinger. 

Regnskogfondet på sin side, startet sin virksomhet i Brasil gjennom samarbeid 
med Socio-Environmental Institute (ISA), og utvikler i dag også felles prosjekter med 
Indigenous Labour Centre (CTI), Acre´s Indigenous Committee (CPIAcre), Yanomami 
Indigenous Committee (CCPY) og Institute for Indigenous Research and Education (Iepé). 

Regnskogfondet konsentrerer sin innsats i avgrensede indianerreservater i 
Amazonas-regionen og utvikler sine aktiviteter i samarbeid med en indianerorganisasjon og 
en annen brasiliansk frivillig organisasjon. Regnskogfondet vektlegger utdanningsprosjekter 
(“Skoler i Regnskogen”), bevaring av biologisk mangfold, sosial og miljømessig informasjon, 
styrking av lokale innfødte representanters stilling i Xingu- og Rio Negro-områdene og støtte 
til oppmerking og kontroll av indianerresevater. Sammen med Indigenous Labour Centre 
(CTI), arbeider Regnskogfondet med utdanning av lærere med hovedvekt på miljøvern, 
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bærekraftig økonomisk utvikling, etnisk bevisstgjøring og bevaring av kulturarv.  

Mens bistand til urbefolkning tradisjonelt sett har vært påvirket av den lutherske 
kirken i Norge og kristne organisasjoner, ser man at en betydelig del av bistanden har vært 
rettet mot bevaring av indianers kultur. Dette hensynet sammenfaller med krav den 
brasilianske regjeringen selv stiller, som nevnt i kommentarene til rapporten fra FNs 
spesialrapportør for urbefolkningers menneskerettigheter.  

Norges offisielle bistand er også tiltenkt å støtte den brasilianske regjeringens 
innsats for å regularisere landeierskap og respekt for urbefolkningens områder under FUNAIs 
Project for the Protection of Indigenous People and Their Lands in the Amazon Region 
(PPTAL). På listen over brasilianske organisasjoner som mottar bistand fra Norge står, som 
tidligere nevnt, Missionary Indigenous Council (CIMI) og Indigenous Work Centre (CTI), 
som er medlemmer av National Commission on Indigenous Policy (CNPI). Det bør legges til 
at Norge også har en urbefolkning og at Sametinget er underlagt norsk suverenitet og “den 
norske stats territoriale enhet og integritet”, i samsvar FNs erklæring om urbefolkningens 
rettigheter. 

6.3.2 – Samarbeid i kampen mot avskoging 

Møtene som ble holdt mellom de brasilianske og norske delegasjoner under 
klimakonferansen på Bali ble etterfulgt av gjensidige besøk for å legge til rette for en 
formalisering av et bilateralt samarbeid om miljø. Under statsminister Jens Stoltenbergs besøk 
til Brasil i september 2008 ble det undertegnet en rammeavtale om samarbeid for bekjempelse 
av global oppvarming, vern av biologisk mangfold og styrking av bærekraftig utvikling. Den 
norske regjeringen kunngjorde da sitt løfte om finansiell støtte til Amazonasfondet med inntil 
1 milliard USD innen 2015. 

Samtalene som ble holdt gjennom hele det året gjorde det klart at de to landene 
hadde viktige, sammenfallende mål om reduksjon i avskoging og teknologisk utvikling av 
systemet for skogovervåking, uten forbehold når det gjaldt forvaltning av den offentlige 
politikken som skulle finansieres av Amazonasfondet. 

Med bakgrunn i at dette var et politisk og økonomisk viktig initiativ, der den 
brasilianske regjering kunne definere strategien og kriteriene for bruken av ressursene i 
Amazonasfondet, var det bred enighet i den norske regjering om Norges deltagelse i fondet. 
På høyt nivå ga Norge med dette uttrykk for å erkjenne at “ingen andre land med regnskog har 
utviklet et så avansert system for skogovervåking” og at “avtalen som skulle undertegnes med 
Brasil ville danne grunnlaget for den politiske dialogen rundt miljøspørsmål mellom de to 
regjeringene”. 

Styrking av dialogen om klimaendringer, miljø, biologisk mangfold og 
bærekraftig utvikling er den politisk-diplomatiske bærebjelken i avtalen. Dette utvider det 
bilaterale samarbeidet utover den økonomiske støtten til Amazonas-fondet. I en så viktig og 
komplisert sak for begge landenes innenrikspolitikk, vil etableringen av en systematisk 
kommunikasjonskanal mellom regjeringene ikke bare skape bedre enighet rundt forslag til 
felles tiltak, men også bidra til å dempe spørsmål som ofte stammer fra dårlig funderte 
eksterne kommentarer. 

Avtalen åpner også for samarbeid når det gjelder avansert teknologi utviklet for å 
forbedre brasilianske overvåkingssystemer, kommunikasjonssystemer, samt evaluering og 
kontroll av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. Dette er vesentlig for å sikre 
en best mulig fungering av innskuddsordningen i Amazonas-fondet, basert på beregning av 
den årlige avskogingens hastighet (TD). Selv om Brasil besitter et av de mest effektive og 
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pålitelige systemer for overvåking av skog, utviklet og styrt av Institutt for Romforskning 
(INPE), vil kompleksiteten i behandlingen av satellittdata samt hensikten med å intensivere 
kontroll-og tilsynsarbeidet på bakken i sanntid skape et behov for å utvikle nye instrumenter 
og nye teknologier for fjernmåling. 

På dette feltet innledet INPE og Norsk Romsenter (NRS) på slutten av 2008 en 
dialog med sikte på å utveksle kompetanse på fjernovervåkningsteknologi, med vekt på 
skogområder. To områder for samarbeid i en første fase ble fremhevet: overvåking av 
vegetasjonen i Amazonas med radarbølger (SAR L-bånd), og bruk av norske stasjoner på 
Svalbard (SVALSAT) og i Antarktis (TrollSat) som kontinuerlig mottar signaler fra satelitter 
og overvåker endringer i klimaet fra pol til pol. 

Utvikling av teknologien for integrasjon av radarsignaler i optiske bilder som 
allerede er tilgjengelige i det brasilianske systemet vil tillate en kartlegging av områder skjult 
av skyer i en region preget av store nedbørsmengder. Norsk teknologi betraktes av INPE som 
en av de mest avanserte, og Norge ble det første landet etter USA som behersket behandlingen 
av L-bånd radarbilder. 

I tillegg kan tilgang til stasjoner på Svalbard og Troll være nyttig for innsamling 
av data fra brasilianske satellitter, avhengig av tiden det tar å laste ned bildene og av 
utviklingen av satellittenes polare baner, eller til og med for å overføre bilder innhentet av 
andre satellitter, i tilfelle teknisk svikt. 

Den pågående dialogen mellom de to rominstituttene, med fokus på overvåking av 
Amazonas, åpner for et fremtidig samarbeid om prosjekter av større kompleksitet. INPE har 
uttrykt interesse for samarbeid med Norsk Romsenter for bygging av en brasiliansk satelitt for 
fjernmåling ved hjelp av radar. Den første helt norskbygde satelitten, AISSAT, er i bane og 
tillater å bedre overvåkingen av navigasjon, fiske og forurensning i Vest-Europas største 
havområder, med 2.2 millioner km². Ifølge INPEs direktør José Vianei er en slik teknologi 
relevant for Brasil, som har ansvar for leting og redningsaktiviteter i Sør-Atlanteren - et 
område på om lag 6.4 millioner km² frem til 10. vestlige lengdegrad. 

Det tredje viktigste område for internasjonalt samarbeid som nevnes i den 
bilaterale avtalen gjelder et felles ønske om å se på muligheter for et faglig samarbeid til 
fordel for tredjeland. Utsiktene til opplæring av menneskelige ressurser og teknologisk 
opprustning i utviklingsland er allerede nevnt både i Norges klima- og skogprosjekt og i 
Amazonas-fondet. Sistnevnte kan bruke opptil 20% av midlene til utvikling av systemer for 
overvåking og kontroll av avskoging i andre brasilianske biomer og i andre land som har 
regnskog. 

I 2009 besluttet Brasil å tilby afrikanske land bilder fra China-Brazil Earth 
Resources Satellite (CBERS) vederlagsfritt. Eventuelle prosjekter med Norge i Afrika og i 
Sør-Amerika som tar sikte på å implementere systemer og metoder for miljøovervåking i land 
som har skog vil kunne bidra til å utvide det brasilianske tekniske samarbeidet i en bransje der 
landet har anerkjent erfaring og know-how. 

Det norske bidraget til Amazonas-fondet er fastslått gjennom avtalen «Donation 
Agreement», undertegnet den 25. mars 2009, mellom BNDES og Det norske 
utenriksdepartementet. Avtalen stadfestet at første overføring, pålydende 110 millioner USD, 
til banken som forvalter fondet skulle skje det samme året. Overføringen av midler er basert 
på resultatene av reduksjon i avskoging, men beløpene blir overført kun på anmodning fra 
BNDES, alt etter fondets finansielle behov. For perioden 2010 og 2011, har den norske 
regjeringen lovet å overføre rundt 150 millioner USD per år. 
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6.3.3 – Samarbeid i polarområdene 

Rapportene fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) viser at 
polarområdene spiller en viktig rolle for det globale klimaet, også i regionale økosystemer. 
Studiet av temperaturendringer i isen og havet i Antarktis og Arktis, samt problemstillinger 
knyttet til ozonlaget, samspillet i systemet atmosfære-hav-is og mangfoldet av levende 
organismer som finnes i disse områdene har vært avgjørende for forståelsen av fenomener 
som påvirker populasjoner og biomer som ofte befinner seg fjernt fra polene. 

I dag er det kjent at Antarktis påvirker det søramerikanske klimaet. Tatt i 
betraktning den innflytelse Antarktis har på havstrømmer, kan smelting av den arktiske 
iskappen påvirke nedbørsnivået i Amazonas, med innvirkning på skog, biologisk mangfold og 
menneskelig aktivitet i regionen. 

Ved å ratifisere Antarktistraktaten i 1975, har Brasil forpliktet seg til å foreta 
betydelig vitenskapelig forskning og sørge for bevaring av miljøet i Antarktis. Gjennom 
dekret nr. 86830 ble det brasilianske Antarctic Program (PROANTAR) opprettet i 1982, og i 
1984 etablerte man Comandante Ferraz Antarctic Station (EACF) i Admiralty Bay, King 
George Island. De brasilianske vitenskapelige aktivitetene i Antarktis har kvalifisert landet 
som et rådgivende medlem i Antarktistraktaten og som medlem av Vitenskapskomiteen for 
Antarctic Research (SCAR). 

Det brasilianske miljøverndepartementet er ansvarlig for miljø-delen av 
PROANTAR, og koordinerer PROANTARs Environmental Evaluation Group (GAAm). To 
store forskningssatsninger er blitt utviklet for å undersøke (a) konsekvensene av globale 
miljøendringer i Antarktis og deres følger for Brasil, og (b) vurdere miljøkonsekvensene av 
Brasils egen virksomhet i denne regionen. Brasilianske forskere har gjennomført studier av 
atmosfære, is, jord og hav i Antarktis gjennom overvåking av fysiske, kjemiske og biologiske 
parametre for bedre å forstå hvilken rolle Antarktis spiller som stabilisator av miljøforholdene 
på den sørlige halvkule. Man har også utviklet scenarier der man studerer regionens svar på 
globale klimaendringer. 

Arktis på sin side spiller en stadig viktigere rolle som depot for utviklingen av 
jordens klima og som kritisk indikator på fremtidige endringer som følge av global 
oppvarming. Tegn til reduksjon i det arktiske isdekket har styrket debatten rundt bruk av 
naturressurser og åpning av nye sjøruter i regionen. Dersom issmeltingen bekreftes, vil 
bærekraftig bruk av ressursene ha økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser i det 
21. århundret. 

Denne utviklingen har allerede resultert i at flere land søker bedre tilgang til 
studier, forskning og andre aktiviteter foretatt nord for den nordlige polarsirkelen. For Brasil 
kan samarbeidet med Norge bidra til en bedre forståelse av de mekanismer som direkte 
påvirker miljøet og landbruksproduksjonen, to faktorer som er nært knyttet til regionalt og 
globalt klima, og i tillegg stimulerer til internasjonalisering av brasiliansk forskning. 

Med en lang tradisjon innen fiske i iskalde hav og i organisering av polare 
ekspedisjoner, bruker Norge betydelige menneskelige og finansielle ressurser på forskning i 
polarområdene og til å opprettholde laboratorier og forskningsstasjoner på Svalbard (som 
ligger mellom 74 og 81 grader nord), og på Bouvetøya (på 54. breddegrad) i Sør-Atlanteren. 

Det norske Miljøverndepartementet innehar rollen som aktivitetskoordinator ved 
begge polene, og Norsk Polarinstitutt gjennomfører forskningsprosjekter og forvalter de 
norske stasjonene i disse områdene. 

Forskningssenteret på Svalbard ligger i Ny-Ålesund på Spitsbergen, på grunn av 



Paulo Guimarães                                                   Brasil-Norge 
 

69 

lettere tilgang det meste av vinteren. På permanent basis huser det mellom 30 og 50 forskere 
tilknyttet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Svalbard Science Forum og radaranlegget 
EISCAT. Her finnes havn og flyplass, strømforsyning, vann og kloakksystem, posttjeneste, 
hotel og dagligvareforretninger. Svalbard Satelittstasjon har hovedsete i Longyearbyen. 
Svalbard har siden 2008 vært en viktig del av Det europeiske strategiforumet for 
forskningsinfrastruktur (ESFRI). 

Også på den sørlige halvkule har Norge opprettet en permanent forskningsstasjon, 
fra og med 2005. Troll spiller en støttefunksjon til Norwegian Antarctic Research Expeditions 
(NARE), med fokus på oseanografi, marinbiologi og klimaendringer. 

Flere andre forskningsinstitusjoner er en del av det norske polarnettverket i 
landets nordlige provinser: Universitetet i Tromsø (UiT), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitet i Trondheim (NTNU), Polarmiljøsenteret i Tromsø, Northern Research Institute 
NORUT, Roald Amundsens senter for arktisk forskning, Nansen Environmental and Remote 
Sensing Center og Havforskningsinstituttet, (med hovedsete i Bergen), blant andre. SINTEF / 
MARINTEK, som ligger i Trondheim, skiller seg ut i det de har et representasjonskontor i Rio 
de Janeiro. 

Det offentlige budsjettet for polarforskning administreres av Norges 
Forskningsråd (NRC), som er ansvarlig for gjennomføringen av politikken for norsk 
polarforskning gjennom tildeling av midler til ulike programmer subsidiert av staten, som 
NORKLIMA (studie av klimaendringers virkninger), HAVKYST (forskning på hav- og 
kystområder) og PETROMAKS (evaluering av oljevirksomhete og marin forurensning). 

Norges etablerte infrastruktur på Svalbard og omfanget av det norske 
forskningsnettverket gjør at landet gir sitt polarprogram høy prioritet i internasjonalt 
samarbeid. I denne sammenheng kan samarbeidet mellom Norge og India, som startet i 2008, 
være et godt eksempel ved evalueringen av brasilianske interesser i forhold til polare 
spørsmål. 

Den indiske regjeringen har tradisjonelt brukt norske forskningsanlegg på 
Svalbard i motsetning til i Antarktis, hvor India har egne forskningsstasjoner. Samarbeidet 
mellom India og Norge tok sikte på å utvikle et felles forskningsprogram i Arktis, basert på 
intensjonsavtalen inngått mellom National Centre for Antarctic and Ocean Research 
(NCAOR), under Indias Ministry of Earth Sciences, og det Norsk Polarinstitutt (NPI). 

I en første fase mottar Norsk Polarinstitutt indiske forskere på sitt anlegg på 
Svalbard i perioder på to til fire uker om sommeren. Dette gjelder indiske vitenskapsmenn 
som spesialiserer seg i bioteknologi (forskere ved Centre for Cellular and Molecular Biology 
/CCMB), måling av volumet av aerosoler i atmosfæren (Institute of Tropical Meteorology – 
IITM) og geofysikk (Maharaja Sayajirao University). I fase to ble fire prosjekter gjennomført 
med National Physical Laboratory i New Delhi, og med National Centre for Antarctic and 
Ocean Research (NCAOR), for bedre å forstå Arktis påvirkning på klimaet i Det indiske hav. 

I 2008 åpnet India sin første forskningstasjon (Himadri) i Ny-Ålesund for å 
studere klimaendringer. Som en del av sin strategi for India fortsetter den norske regjeringen å 
støtte vedlikehold av Himadri-stasjonen og finansiere felles prosjekter, hvorav det norske 
Forskningsrådet bevilger midler på 4 millioner USD per år innenfor det indo-norske 
programmet for vitenskap og teknologi (INDNOR). 

Foruten Norge, har Tyskland, Kina, Sør-Korea, Frankrike, India, Italia, Japan, 
Storbritannia og Russland egne forskningsstasjoner i Ny-Ålesund. Av disse har bare Norge, 
Tyskland, Kina, Frankrike og Russland aktiviteter hele året. 



Paulo Guimarães                                                   Brasil-Norge 
 

70 

Som vist har Norge mange forskningsaktiviteter på nasjonalt og internasjonalt 
nivå, med utgangspunkt i menneskelige, fysiske og økonomiske ressurser som få andre land 
disponerer. Landet er en stor bidragsyter til Det internasjonale polaråret (IPY), som er et 
multinasjonalt og tverrfaglig samarbeid om forskning i polarområdene og deres globale 
påvirkning. 

Femti tusen forskere fra 63 land deltok på Det IV Internasjonale Polaråret (2007-
2009) som avsluttet med en internasjonal konferanse i Oslo i juni 2010. Den norske 
regjeringen, som var en stor bidragsyter til dette initiativet, investerte mer enn 50 millioner 
dollar over en periode på nesten fire år. Norge har som eneste land deltatt i halvparten av de 
206 prosjektene som ble iverksatt. 

Frem til 2007 hadde Brasil aldri deltatt i det internasjonale polaråret. For Det IV 
Internasjonale Polaråret finansierte det brasilianske miljøverdepartementet og vitenskaps- og 
teknologidepartementet prosjekter i samarbeid med andre land vedrørende klimastudier og 
den påvirkning havstrømmene fra Antarktis har på Sør-Amerika, spesielt på den brasilianske 
kysten. 

En aktiv brasiliansk deltakelse i denne type tiltak styrker landets internasjonale 
rolle og gir tilgang til studier og data innsamlet i polarområdene som er av potensiell politisk, 
økonomisk og strategisk interesse og naturvitenskapelig verdi. Eksempelvis kan det nevnes at 
mens Norge i gjennomsnitt svarer for 0,6% av verdens globale kunnskapsproduksjon, er 
landet ansvarlig for 6% av polarforskningen som utføres i verden. 

Ut fra dette perspektivet, og med sikte på å knytte nærere forbindelser mellom 
Brasils og Norges regjeringer i polarsamarbeid, ble det første seminaret om polare aktiviteter 
gjennomført om bord i den brasilianske seilskuten Cisne Branco den 1. september 2009. 
Utvekslingen av informasjon og erfaringer mellom de myndighetene som var tilstede 
fremhevet de mulighetene som ble åpnet opp for Brasil gjennom et økt samarbeid mellom de 
to landene innenfor en institusjonell ramme fremforhandlet av begge regjeringer. 

For Brasil innebærer tilstedeværelsen i isolerte områder av det antarktiske 
kontinent en kostbar operasjon på grunn av avstand, temperatur, anskaffelse og vedlikehold av 
sensitivt utstyr og investering i menneskelige ressurser. Slik aktivitet er fortsatt underlagt 
konkurranse med flere andre prioriterte forskningssatsninger på eget territorium, direkte 
knyttet til studiet av den tropiske biome. På den annen side vokser den globale interesse for 
polarområdene, og flere land ønsker å etablere en form for tilstedeværelse i Antarktis - enten 
midlertidig eller permanent. 

I den sammenheng vil etableringen av et langsiktig forhold med en 
samarbeidspartner som også er etablert i Sør-Atlanteren og som har vilje til å dele kunnskap 
og ressurser, gi mulighet til å utvide og styrke den brasilianske forskningen i regionen. 
Foruten å være anerkjent som et viktig område for forskning i oseanografi og glasiologi, 
ligger den norske forskningsstasjonen i et område tett befolket av flere dyrearter og midt i 
ruten for trekkfuglene i Sør-Atlanteren. Den brasilianske forskningsstasjon Comandante 
Ferraz ligger i et område utsatt for økt skipstrafikk fra cruiseskip og andre fartøy. Virkningen 
skipstrafikken har på dyrelivet i havet som en følge av økningen av miljøgifter og resistens 
mot antibiotika, er et tema som Universitetet i Tromsø forsker på langs norskekysten og på 
Svalbard. Dette forskningsarbeidet ville også kunne dra nytte av observasjoner brasilianske 
forskere gjør i Antarktis. 

Å få på plass et formelt rammeverk for samarbeidet ville også kunne tillate 
utveksling av mer mangfoldige biologiske prøver og observasjon av disse for lengre perioder 
og i større antall, noe som er en avgjørende faktor for å vurdere oppblomstringen eller 
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utviklingen av patogener som kan true ulike arter. Dette er noen av temaene som norske 
institusjoner også har forsket på i Arktis og Antarktis, spesielt i samarbeid med institusjoner 
som British Antarctic Survey. Fraværet av en formell mekanisme for samarbeid kan være den 
mest åpenbare forklaringen på manglende samarbeid også med forskere fra PROANTAR. 

I forhold til Arktis ville det også være å anbefale at Brasil får mulighet til å foreta 
forskningsaktiviteter i samarbeid med det omfattende nettverket av polarinstitusjoner som 
finnes på norsk territorium. I Ny-Ålesund foregår et vitenskapelig samarbeid som inkluderer 
26 land på ulike felt, hvor den brasilianske vitenskapen kan og bør spille en viktig rolle. 
Svalbard er det stedet nord for den arktiske polarsirkelen man har lettest adgang til. 
Kombinert med det faktum at Norge er et av få land med stasjoner som foretar fjernanalyse 
via radarbilder i begge polområdene (SVALSAT og TROLLSAT), besitter Svalbard unike 
forhold for mottak av den informasjonen som overføres fra satelittene benyttet av det 
brasilianske National Institute for Space Research (INPE) for å oppdage skogbrann. Dette vil 
muliggjøre en sanntidsvurdering av problemet, og tillate raskere responstid for handling fra 
myndighetene på stedet. 

Avslutningsvis vil det endelige målet for Brasils samarbeid med Norge dreie seg 
om forberedelse og gjennomføring av en polarpolitikk – som ikke bare omfatter Antarktis - 
slik at Brasil aktivt kan delta i internasjonale diskusjoner knyttet til den påvirkningen klimaet 
ved polene har på miljøet og samfunnet, på økt økonomisk virksomhet i områder med 
issmelting (fiske, oljeutvinning, turisme) og på muligheten for åpning av nye skipsruter. 
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KAPITELL 7 

FRED OG FORSONING 

 

“La meg få presentere din verste fiende.” 

Terje Rød Larsen, i det han presenterer den israelske diplomaten 

Uri Savir for PLOs representant Abu Ala 

 

Brasils deltakelse i den internasjonale innsatsen for fred og forsoning i 
konfliktsituasjoner og ikke minst landets erfaring i å lede FN-operasjonen i Haiti 
(MINUSTAH), har skapt et behov hos den brasilianske regjeringen for å studere en ny strategi 
for stadig mer komplekse internasjonale scenarier. Denne vil tautgangspunkt i faktiske 
opplysninger og kvalitetsanalyser som så kan benyttes for å utforme diplomatiske tiltak og 
meklingsstrategier. Brasil er blitt forespurt om å spille en økende rolle i multilaterale 
fredsoppdrag, og landet ønsker også å utvide rekkevidden av sine handlinger i Sør-Amerika 
og Karibia, Afrika og Midtøsten. 

Brasil identifiserer seg med Norge i det de to landene har sammenfallende verdier 
og prinsipper som bygger på en internasjonal rettsorden, fredelig konfliktløsning og solidaritet 
i forhold til saker som befinner seg på den internasjonale dagsorden. De første seminarene om 
fred og forsoning organisert i samarbeid mellom Brasil og Norge ble holdt under 
statsbesøkene til Kong Harald i 2003 og president Luiz Inácio Lula da Silva i 2007. De ble 
åpnet av de to landenes respektive utenriksministre, og viste nettopp at begge regjeringene gir 
dialogen om fred en høy prioritet. Denne samstemmigheten bygger på en gjensidig 
anerkjennelse av de erfaringene de to landene har opparbeidet seg gjennom sin innsats i Haiti 
og Midtøsten. 

Seminarene viste også at et samarbeid med norske institusjoner kan styrke Brasils 
oppbygging av strukturen i fredsforskning, både på regjerings- og akademisk nivå. 

7.1 – Fred som tema i norsk utenrikspolitikk 

Den norske utenrikspolitikken har konsekvent prioritert arbeidet for fred og 
forsoning i verden. I de fleste situasjoner har Norge handlet ved å støtte FNs eller regionale 
organisasjoners initiativ. Norge innser imidlertidig at landet også kan bidra til fred og 
forsoning gjennom egne ressurser, kompetanse og politisk vilje, når partene i en konflikt selv 
ber om dette. 

I kjølvannet av Oslo-avtalen i 1993 mellom Israel og PLO, befestet 
Nobelinstituttet Norges renommé som “fredshovedstad”. Det norske diplomatiet oppnådde en 
ny og forsterket anerkjennelse og landet fikk en privilegert posisjon i viktige internasjonale 
fora, både formelle og uformelle. Den norske regjeringen og norske frivillige organisasjoner 
ble invitert til å bidra til løsning av konflikter i ulike deler av verden, slik som i bl.a Sudan, 
Sri Lanka, Somalia, Colombia og på Balkan. 

En rekke nordmenn involvert i dette arbeidet siden tidlig på 90-tallet er blitt 
nasjonale eller internasjonale tjenestemenn på høyt nivå, som for eksempel miljø- og 
utviklingminister Erik Solheim (Sri Lanka), generalsekretær i Arbeiderpartiet Raymond 
Johansen (Midt-Østen, Sri Lanka, Sudan og Afrikas Horn), tidligere utenriksminister 
Thorvald Stoltenberg (Balkan) og Johan Jørgen Holst (Midtøsten), FNs tidligere leder for 
humanitære spørsmål, Jan Egeland (Midtøsten, Guatemala og Colombia), sekretæren for 
Nobelinstituttet, Geir Lundestad (Midtøsten) og tidligere representant for FNs generalsekretær 
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overfor PLO og den palestinske selvstyremyndigheten, Terje Rød-Larsen. 

7.1.1 – Engasjementspolitikk 

Som nevnt i kapittel 3, definerer Norge sin utenrikspolitikk som en 
“engasjements- politikk” basert på et “globalt etisk ansvar”. Dette konseptet karakteriserer 
den norske regjeringens intensjon om å utvide omfanget av sin deltakelse i prosesser for fred 
og forsoning gjennom utviklingssamarbeid mytet på å skape bærekraftig fred i de berørte land 
og regioner. Dette dreier seg om en utvikling av landets tradisjonelle rolle som fredsmekler. 
Det fremgår av Stortingsmeldingen om utenrikspolitikk at denne politikken har sitt 
utgansgspunkt i forståelsen av at “de fleste konflikter oppstår i fattige og sårbare land, og 
slike konflikter forverrer fattigdom og reverserer utviklingen (...). Norge har en lang tradisjon 
for å støtte konfliktløsning og fredsbygging. Dette gir landet et solid grunnlag for utøvelsen av 
en politikk der spørsmål om sikkerhet og utvikling henger sammen”.  

Det som litteraturen beskriver som “den norske modellen for fred og forsoning”, 
har følgende karaktertrekk: 

i) bred intern politisk enighet gjennom historien, i de til enhver tid sittende 
regjeringer, om Norges rolle i fredsfremming, noe som gjør det mulig for landet å 
opprettholde en langsiktig forpliktelse i fredsprosesser; 

ii) erfaring i FNs fredsbevarende operasjoner og som tilrettelegger av 
fredsprosesser i ulike verdensregioner; 

iii) stor tilgang til finansielle ressurser, noe som gjør landet i stand til ikke bare å 
støtte forhandlingsprosessen, men også til å etablere mekanismer for overvåking 
og fredsbygging; 

iv) god kontakt med innflytelsesrike internasjonale aktører; 

v) relativ autonomi som ikke-medlem av den Europeiske Union (men NATO-
medlem); 

v) internasjonalt omdømme som brobygger, uten en skjult agenda; 

vi) omfattende nettverk av kontakter, gjennom samarbeid med norske frivillige 
organisasjoner, selv på steder der det norske diplomatiet har liten eller ingen 
tilstedeværelse; 

vii) tilgang til informasjon og analyser av høy kvalitet fremskaffet av nettverket 
av norske institutter for fredsforskning. 

7.1.2 – Norges erfaringer 

Den norske innsatsen for fred begynte, med unntak av deltakelsen i FN-
operasjoner, under den kalde krigen på 1950-tallet da utenriksminister Halvard Lange og hans 
polske kollega Adam Rapacki utviklet en “løpende og relativt hemmelig dialog” om 
problemstillinger knyttet til konfrontasjonen mellom NATOs og Warszawapaktens styrker. 

Norge ble etterhvert involvert i arbeid for fred og forsoning i over 20 land og 
regioner. Nedenfor presenteres noen av de mest aktuelle fredstiltakene som, med varierende 
grad av positive resultater, bidro til å styrke landets erfaring på dette området: 

i) Sri Lanka: på invitasjon fra myndighetene og separatistbevegelsen Liberation 
Tigers of Tamil Eelam (LTTE), har Norge bistått som tilrettelegger for 
fredsprosessen på Sri Lanka siden 2000. Med USAs støtte undertegnet partene en 
våpenhvile i 2002. Etter seks runder med samtaler i 2003, sa de stridende partene 
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seg villige til å utforske en føderal løsning innenfor et enhetlig Sri Lanka. Norge 
ledet styrken av sivile nordiske observatører (Sri Lanka Monitoring Mission - 
SLMM) som overvåket våpenhvilen inntil den ble suspendert av Sri Lankas 
regjering i januar 2008. I samarbeid med USA, Japan, India og EU, forsøkte 
Norge å begrense en opptrapping av volden i 2006, da partene gjenopptok 
militære konfrontasjoner. Våpenhvilen hadde resultert i en betydelig nedgang i 
antall dødsfall samt en gjenopptagelse av den økonomisken utviklingen i visse 
områder av landet. Kommunikasjonskanalene med de to krigførende partene ble 
holdt åpne for å sikre best mulig beskyttelse av sivilbefolkningen og humanitær 
bistand til ofre for den væpnede konflikten; 

ii) Sudan: Norge koordinerte planleggingsgruppen og ledet givernes innsats for å 
gjenoppbygge landet i kjølvannet av fredsavtalen mellom Nord- og Sør-Sudan, 
undertegnet i 2005 med støtte fra USA, Storbritannia og Norge. Norge støttet 
forhandlingene om oktober-avtalen i 2006 vedrørende Øst-Sudan. Landet deltar i 
det diplomatiske arbeidet for å få på plass en folkeavstemning om Sør-Sudan og 
en permanent løsning for Darfur-regionen; 

iii) Somalia: sammen med USA opprettet Norge den internasjonale 
kontaktgruppen for Somalia. Landet er blant de største bidragsyterne med 
humanitær bistand til Somalia og finansierer også overvåkingsmekanismen bak 
Djibouti-avtalen, inngått mellom overgangsregjeringen og opposisjonen. Det 
somaliske miljøet er den tredje største ikke-europeiske innvandrergruppen i 
Norge; 

iv) Burundi: prosessen for å inkludere dette afrikanske landet på dagsorden til FNs 
fredsbyggingskommisjon ble utført av Norges delegasjon til FN. Den norske 
støtten til Burundi har blitt kanalisert hovedsaklig gjennom Verdensbanken. Norge 
støtter også arbeidet med å finne varige løsninger på flyktningproblemet; 

v) Filippinene: i 2001 ba den filippinske regjeringen og National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP) Norge om å opptre som tilrettelegger for 
fredsprosessen. Tre runder med formelle forhandlinger holdt i Oslo førte til 
opprettelsen av Joint Monitoring Committee (JMC) med formåle om å overvåke 
respekten for menneskerettighetene. De formelle fredssamtalene ble avbrutt i 
slutten av 2004 men Norge klarte å bringe partene sammen til uformelle samtaler i 
mai 2008; 

vi) Colombia: Norge, Sveits og Spania spilte en rolle som medhjelpere i arbeidet 
for å få til en dialog mellom den colombianske regjeringen og National Liberation 
Army (ELN); 

vii) Guatemala: Norges største ambassade i Latin-Amerika var i en periode 
ambassaden i Guatemala, der landet aktivt deltok i fredsprosessen som i 1996 
førte til signeringen av fredsavtaler i Oslo mellom de militære og geriljaen. 
Avtalen omhandlet menneskerettigheter samt urbefolkningens rettigheter og kom i 
stand etter seks år med møter tilrettelagt av norske meklere.  

vi) Haiti: i mars 1998 spurte USAs utenriksminister, Madeleine Albright, statsråd 
Knut Vollebæk om Norge kunne bidra med tilrettelegging for en politisk dialog i 
Haiti. På den tiden var det norske engasjementet i Haiti beskjedent og begrenset 
seg til FNs utviklingsprogram (UNDP). Kirkens Nødhjelp (NCA) var den eneste 
norske frivillige organisasjonen i Haiti, ettersom utenriksdepartementet bare 
hadde én ekstraordinær ambassadør for det karibiske området og denne hadde 
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base i Oslo. I samarbeid med Kirkens Nødhjelp utarbeidet UD en handlingsplan 
for å gjenopprette dialogen mellom de politiske fraksjonene gjennom uformelle, 
transparante og omfattende konsultasjoner. I løpet av de første sju årene ble mer 
enn 75% av midlene investert i arbeidet for å fremme politisk dialog og styrke det 
sivile samfunnet. 

Etter valget på Haiti i 2006 og daværende statssekretær Raymond Johansens 
besøk til landet ble målene justert for på den ene siden å fremme politisk stabilitet 
gjennom utvikling av demokratiske institusjoner og praksiser, og på den annen 
side redusere vold i byene ved bruk av fredelige midler i konfliktløsningen. 

I den sammenheng innledet Norge gjennom Kirkens Nødhjelp et “nært 
samarbeid” med den brasilianske frivillige organisasjonen Viva Rio, som var i 
gang med å utvikle urbane rehabiliteringsprosjekter i nabolaget Bel Air, i den røde 
sonen i Port-au-Prince. Norge har gitt 3,3 millioner USD av det beregnede 
totalbudsjettet på 12,5 millioner USD til dette prosjektet for en periode på fem år. 
I følge NORADs vurdering, “øremerket Norge ikke sine midler til spesifikke 
komponenter, men [...] hadde en mer omfattende tilnærming for å støtte ulike 
deler av programmet” på en måte som var interessant for Viva Rio, i motsetning 
til andre givere som CIDA (Canadian International Development Agencya) og 
IDB (Inter-American Development Bank)”.  

Norge har også fungert som tilrettelegger for kontakten mellom Haiti og Den 
dominikanske republikk i forhold til spørsmålet om migrerende 
jordbruksarbeidere på grensen mellom de to landene. 

vii) Midtøsten: signeringen av Oslo-avtalen den 13. september 1993 i Det 
hvite hus, viste verden i hvilken grad Norge hadde bidratt til et av de største 
forsøkene på å oppnå fred i Midtøsten siden opprettelsen av staten Israel i 1948. 
Dette ble en milepæl og et referansepunkt for det gode renommé som det norske 
diplomatiet nyter godt av når det gjelder løsning av internasjonale konflikter. 

Den såkalte “Oslo-prosessen” samlet de egenskapene som i dag forbindes med 
Norges tilnærming til komplekse spørsmål om fred og forsoning: en diskret holdning av 
“tilrettelegging” for fred - i motsetning til formell “mekling” -, basert på bygging av brede 
nettverk av diplomatiske og personlige kontakter med innflytelsesrike representanter for 
stridende parter og andre land som er direkte involvert i å løse konflikten. 

Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg forteller at initiativet om å 
involvere Norge kom fra PLOs formann Yasser Arafat i 1979. Arafat anså Norge som en 
viktig kommunikasjonskanal på grunn av landets nære forbindelser med Israel og det 
israelske Arbeiderpartiets ledelse (av ideologiske grunner) som sannsynligvis var mer 
tilbøyelig til å vurdere en forhandlet vei til fred. I tillegg til nære bånd med Israel, hadde 
Norge også nære forbindelser med USA, en uunnværlig faktor i enhver innsats for fred i 
Midtøsten. 

Som utenriksminister, så Thorvald Stoltenberg på byggingen av et personlig 
forhold til Yasser Arafat og andre PLO-ledere som en viktig del av arbeidet for fred, og 
følgelig etablerte nordmennene over flere år en bak-kanal for hemmelige møter. Denne siktet 
på å fremme dialog mellom israelere og palestinere, i første omgang på en ikke-planlagt måte, 
uten å følge et stort prosjekt eller en masterplan. I utgangspunktet spilte de norske aktørene 
kun rollen som tilretteleggere for prosessen. 

Først etter at Israel i mai 1993 bragte inn embetsmenn av høyere rang i 
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forhandlingene, utviklet de hemmelige samtalene i Norge seg fra å være en akademisk øvelse 
til å bli en offisiell diskusjon med konkrete punkter for forhandlinger mellom partene. I denne 
avsluttende fasen spilte nordmennene rollen som meklere, med risiko og ansvar for en 
eventuell kollaps i prosessen som støttet seg på utsiktene til fred i bytte mot Israels 
anerkjennelse av de palestinske selvstyremyndighetene.  

Oslo-prosessen og fredsavtalen mellom Israel og PLO bekreftet Norges posisjon 
som en betydelig aktør i regionen. Faktisk har Midtøsten fortsatt en betydelig plass i norsk 
utenrikspolitikk. Norge leder forumet for giverlandsgruppen for palestinerne (Ad Hoc Liaison 
Committee) og deltar i gruppen av internasjonale observatører i Hebron (Temporary 
International Presence). Foruten det offisielle forholdet, opprettholder Norge omfattende 
nettverk av kontakter med sentrale politiske aktører i regionen gjennom sine frivillige 
organisasjoner og forskningsinstitutter. 

7.2 – Strukturen i det norske fredsforskningsnettverket 

Norge regnes som en pionér innen fredsforskning og er det europeiske landet 
medstørst antall institusjoner spesialisert på dette temaet (i alt 43). I motsetning til strategiske 
studier som vies analysen av politisk-militære konflikter, ble det nye forskningsfeltet fra 
starten av utformet som en prosess både for refleksjon og for forslag til metoder for å etablere 
fred. Derfor ansees dette feltet i Norge ikke bare som en vitenskap, men også som en nyttig 
kunnskapskilde for utforming av landets utenrikspolitikk når det gjelder internasjonal mekling 
og vurderingen av vedtak i FN, NATO og andre regionale organisasjoner. 

PRIO (International Peace Research Institute, Oslo) er Norges første og største 
senter for fredsforskning. Det ble etablert for femti år siden, i 1959, av sosiologen Johan 
Galtung, med private midler fra familien Rinde og fra skipsredere, og med godvilje fra 
Arbeiderpartiets lederskap, som var interessert i å utvikle en kunnskapsbase for 
problemstillinger knyttet til fred under den kalde krigen. PRIO har en stab på ca. 80 norske og 
utenlandske forskere tilknyttet avdelinger for konfliktløsning og fredsbygging, etikk og 
internasjonale standarder, samt internasjonal sikkerhet. Senteret utgir to magasiner på engelsk: 
The Journal of Peace Research og Security Dialogue (tidligere Bulletin of Peace Proposals). 

PRIO huser to spesialiserte studieenheter: Centre for the Study of Civil War 
(CSCW), som har fått den ærefulle utmerkelsen European Centre of Excellence, og Forum for 
International Criminal Justice and Conflict (FICJC). Siden 2003 har PRIO koordinert en 
mastergrad i fredsstudier ved Universitetet i Oslo. Foruten universiteter og forskningssentre i 
Europa og USA, har PRIO forsøkt å utvide sitt internasjonale utvekslingsnettverk ved nylig å 
undertegne avtaler med Australian National University (ANU) og med Stellenbosch 
University i Sør-Afrika. 

Fra 1992 begynte også Nobelinstituttet, hvis primære oppgave er å bistå 
Nobelkomiteen i tildelingen av Nobels fredspris, å koordinere et Fellowship Program, med 
midler fra Nobelfondet. Siden da har nesten 100 forskere fra over 25 land gjennomført studier 
under opphold ved instituttet, deriblant den brasilianske sosiologen, professor Clovis 
Brigagão, som gjestet instituttet i 2009. 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) ble etablert det samme året som PRIO, i 
1959. NUPI har rundt 60 forskere fordelt på seks tematiske områder, deriblant en avdeling for 
sikkerhet og konflikthåndtering med 19 ansatte, inkludert Senior Research Fellow og 
medredaktør av magasinet Internasjonal Politikk, Benjamin de Carvalho, en nordmann som 
behersker portugisisk. 

Foruten Universitetet i Oslo, har Universitetet i Tromsø utviklet et senter for 
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fredsforskning, som er spesialisert i sikkerhetsspørsmål rundt det strategiske området nord for 
polarsirkelen. Andre tverrfaglige akademiske institusjoner som også bedriver 
forskningsvirksomhet på fredstematikk er blant andre: FAFO (en institusjon finansiert av 
fagforeninger og bedrifter for å utføre forskning på internasjonalt samarbeid og 
konfliktløsning, med kontorer i Sør-Afrika, Kina og Midt-Østen), NOREF - Norwegian 
Peacebuilding Resource Centre, CICERO - Center for International Climate and 
Environmental Research, som har et program om de geopolitiske konsekvensene av 
klimaendringer, Christian Michelsens Institutt (CMI) og Oslo Center for Peace and Human 
Rights, ledet av tidligere statsminister Kjell-Magne Bondevik. 

Fredsorganisasjonene er gruppert i forbund, som f.eks. Alliansen for Fred, Den 
Norske Fredskomité og Norsk Union for Fred, som også organiserer kurs, seminarer og 
sommerkurs om temaene fred og menneskerettigheter. 

I Norge er det en høy grad av samspill mellom de offentlige og akademiske 
miljøene basert på en utstrakt bruk av informasjon og analyse utarbeidet av instituttene, av 
forskere ute i feltenog av den diplomatiske innsatsen for fred og forsoning i komplekse 
situasjoner i fjerne land. Som nevnt ovenfor, er det vanlig at tidligere tjenestemenn eller 
tidligere statsråder med erfaring fra fredsforhandlinger leder institusjoner og forskningssentre. 
Det er heller ikke uvanlig at forskere blir utnevnt til ministerpost, som i tilfellet Johan Jørgen 
Holst som etter flere år som leder for NUPI ble utnevnt først til forsvarsminister og senere til 
utenriksminister. 

7.3 – Evaluering av det norske systemet 

Utenriksdepartementets avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål er 
ansvarlig for samordningen av norsk deltakelse i freds- og forsoningsoperasjoner. Avdelingen 
har en egen seksjon for fred og forsoning. En uavhengig evalueringsrapport om 
fredsforskning i Norge og dennes bruk i utenrikspolitikken er også interessant for Brasil, 
ettersom landet søker å styrke forholdet mellom diplomati og akademia i fredspørsmål i lys av 
Brasils deltakelse i MINUSTAH. Brasils engasjement i Haiti omfatter en betydelig militær og 
diplomatisk innsats, i tillegg til en anerkjent tilstedeværelse av sivilsamfunnsorganisasjoner. 

Rapporten konkluderer at forskningsevnen ansees som en viktig og unik ressurs 
for den norske modellen: instituttene får kontinuerlig finansiell støtte fra 
Utenriksdepartementet og fra NORAD, noe som muliggjør produksjon av spesialisert 
litteratur av høy kvalitet. Det fremgår også av rapporten at det norske forskningsnettverket 
leverer saklig informasjon og kritiske analyser til departementet, samt nye konsepter som kan 
føre til restrukturering av politikken, spesielt når det gjelder sammenheng mellom fred og 
økonomisk og sosial utvikling. I tillegg stiller instituttene en stab av kvalifiserte forskere til 
disposisjon for Utenriksdepartementet. Dette bidrar til den interne debatten, og man drar 
fordelen av synspunktene til utenlandske analytikere fra de ulike institutter. Sist men ikke 
minst benytter departementet seg av de personlige nettverkene til norske forskere som jobber i 
felten, for uformelle kontakter (track-two diplomacy) i fredsforhandlinger. 

Tilfellene som denne rapporten tar for seg - Sudan, De palestinske områdene og 
Sri Lanka - har vist hvilken verdi som ligger i bidragene fra de norske instituttenes lokale 
samarbeidspartnere. En utvidelse av dagsorden når det gjelder fredspørsmål, med vekt på 
utvikling, klima og migrasjonsstrømmer, vil kreve forskning av ulike typer og kilder. Det 
finnes et “internasjonalt marked” for forskning på fred, som departementet bør benytte seg 
mer av tatt i betraktning de komparative fortrinnene utenlandske institutter har når det gjelder 
studiet av konflikter i deres nære geografiske regioner. 

For å forbedre dette systemet foreslår rapporten flere tiltak, hvorav noen er av 
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særlig interesse for samarbeidet med det brasilianske akademiske miljøet. Basert på dette har 
man notert seg følgene behov:  

i) en kartlegging fra Utenriksdepartementets side om hvilke forskningsområder 
som skal prioriteres etter land, geografiske regioner og temaer. I den grad 
konfliktforebygging krever økt vekt på opplæring, det være seg i Norge eller i 
utlandet, vil en slik langsiktig prioritering kunne gi en bedre fordeling av midler 
og muliggjøre instituttenes investering i permanente forskningslinjer; 

ii) rekruttering av utenlandske forskere fra land og regioner der Norge er 
involvert; 

iii) utvikling av strategiske partnerskap mellom norske institusjoner og 
institusjoner i land på den sørlige halvkule, for å utvide forskningsevner og 
generere alternative analyser. 

7.4 – Dialog mellom Brasil og Norge om fred 

De første Brasil-Norge seminarene om fred og forsoning ble avholdt under 
statsbesøkene til Kong Harald i 2003 og president Luiz Inacio Lula da Silva i 2007 og åpnet 
av hvert lands respektive utenriksminister., noe som understreket konseptuelle likheter i de to 
landenes diplomatiske agenda. Seminarene ble avrundet med en uttrykt overbevisning om at 
“Brasil og Norge vil i fellesskap kunne bidra sterkt til fred og forsoning i ulike deler av 
verden,”i utenriksminister Celso Amorims ord. 

Seminaret som ble holdt i Oslo samlet diplomater, militære og forskere både fra 
Brasil og Norge, og tillot utveksling av oppdatert informasjon og erfaringer fra fredsbyggende 
oppgaver, spesielt i Midtøsten og Haiti. Bakgrunnsdokumenter for begge temaer ble 
utarbeidet og utdelt på forhånd av de to utenriksdepartementene, som en del av forberedelsene 
til debattene. 

En gjensidig anerkjennelse av de to landenes erfaringer i Haiti og Midtøsten fant 
sted, og komplementaritetene mellom de to landenes holdninger ble understreket i forhold til 
fredsbygging, i Norges tilfelle med vekt på den politiske prosessen.i Brasils tilfelle lå vekten 
på økonomisk og sosial utvikling, med kampen mot sult og fattigdom og arbeidet for en bedre 
helsetjeneste som nøkkelen til konfliktforebygging og fredsbevaring i utviklingsland. 

Følgende forslag til felles tiltak ble foreslått: 

i) handlingskoordinering i FN (som et eksempel nevnte man etableringen av 
“Forsoningsfondet”); 

ii) skape “rom for dialog som et ledd i reduksjon og forebygging av konflikt”; 

iii) intensivering av kontakter for å skape en “Vennegruppe for den israelsk-
palestinske fredsprosessen” (etter forslag fra Brasil, på bakgrunn av behovet for å 
engasjere flere land i prosessen, noe som ville gi mer legitimitet og tilføye nye 
ideer til fredssamtalene); 

iv) regelmessig utveksling av informasjon mellom brasilianske og norske 
diplomater som er tilstede i Midtøsten og Haiti; 

v) institusjonelt samarbeid (partnerskap mellom norske institusjoner, Instituto Rio 
Branco og brasilianske universiteter). 

Det ble også utrykt et ønske om at slike møter burde bli hyppigere. 

7.5 – Utsiktene til bilateralt samarbeid 



Paulo Guimarães                                                   Brasil-Norge 
 

79 

7.5.1 – Fordypning av den diplomatiske dialogen 

På diplomatisk nivå bekreftet seminarene om fred og forsoning holdt under 
statsbesøkene samt den pågående dialogen mellom de to utenriksdepartementene gjennom 
deres ambassader og representasjoner viktigheten av en bedre samordning mellom de to 
landene. Dette gjelder spesielt på omrpdene konfliktforebygging og fredsbygging men i et 
bredere perspektiv også spørsmålet om økonomisk og sosial utvikling. 

Mulighetene for denne type samarbeid er tydelig i flere land og befinner seg også 
på den internasjonale dagsorden. I tillegg til fredsarbeidet i Haiti, har Brasils arbeid for 
forsoning i Guinea-Bissau, Mosambik og Øst-Timor, samt den påbegynte dialogen mellom 
søramerikanske og arabiske land blitt fulgt med interesse av det norske 
Utenriksdepartementet. 

Brasil og Norge samarbeider på høyeste nivå (statsoverhoder og utenriksministre), 
også når det gjelder FNs tusenårsmål (MDG) og i Tusenårsmålenes Globale Kampanje relatert 
til Initiative for Global Health and Foreign Policy, som er viktige mål og tiltak for å unngå at 
nye konflikter oppstår.  

I den sammenheng forbereder Alexandre de Gusmão Foundation (FUNAG) og 
Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), et tredje Brasil-Norge seminar om fred 
og forsoning, som er planlagt å finne sted i løpet av utenriksminister Jonas Gahr Støres besøk 
til Brasil. En mulig undertegning av en intensjonsavtale mellom de to institusjonene er her 
inkludert, noe som vil formalisere samarbeidet og legge grunnlaget for en bredere debatt med 
det sivile samfunnet gjennom kunnskapsformidling. 

Videre la daværende statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide, sitt 
besøk til Brasil i februar 2010 grunnlaget for å inkludere et nytt felt i det bilaterale 
samarbeidet. Dette feltet dreide seg om en mekanisme for regelmessige møter mellom begge 
landenes generalstab, med det formål å utvide utvekslingen av informasjon om 
fredsbevarende operasjoner til den militære sfære. 

7.5.2 – Institusjonelt samarbeid 

Som et av landene med størst deltakelse i FNs Sikkerhetsråd, er Brasil kalt til å 
handle og bidra med forslag i mange problemstillinger knyttet til fred og sikkerhet rundt om i 
verden. Brasils deltakelse i 27 av FNs 52 fredsbevarende operasjoner, representerer en 
nasjonalarv i brasiliansk utenrikspolitikk og er i seg selv verdt studier og formidling til det 
sivile samfunn. 

Brasils vilje til å delta i freds-og forsoningsprosesser etter hvert som landet 
erkjenner sitt potensiale til å hjelpe basert på solidaritet og prinsippet om ikke-likegyldighet, 
skaper også en etterspørsel etter spesifik kunnskap som ennå er lite utbredt i det brasilianske 
universitetsmiljø. Denne kunnskapen kan støtte de diplomatiske aktivitetene, både generelt og 
militært, i fredsbevarende operasjoner.  

I kjølvannet av de bilaterale seminarene ble det foreslått en institusjonalisering av 
disse møtene for å gi dem regularitet og for å spre den tilegnede kunnskapen. I det 
Brasilianske Utenriksdepartementet, fremfor alt i Instituto Rio Branco (IRBr) og Alexandre 
de Gusmão Foundation (FUNAG), bør man vurdere mulighetene for å etablere en 
institusjonell utveksling med norske organisasjoner som NUPI, PRIO og NOREF. Slik kan 
man sikte på å dra nytte av erfaringer og ressurser for å utdanne fagfolk og trene opp 
diplomater innen forhandling og tilrettelegging for fred og forsoning. 

I tillegg har det akademiske miljøet en rolle å spille i å supplere regjeringens 
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arbeid i forskning på forebygging, konfliktløsning og fredsbygging, både selvstendig og 
tverrfaglig, sett fra en brasiliansk synsvinkel. Det er foretatt to initiativ til institusjonelt 
samarbeid mellom Brasil og Norge, i tillegg til en mulig samarbeidsavtale mellom FUNAG / 
IRBr og NOREF, når det gjelder den mulige etableringen av et spesialisert senter - School of 
Peace, ved Candido Mendes Universitetet i Rio de Janeiro - underlagt Institute of 
International Relations (IRI) ved Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-RJ). 

School of Peace har til hensikt å fungere som en utdanningsinstitusjon for 
opplæring av studenter og fagfolk innen områdene forebygging, mekling, løsning og 
oppfølging av internasjonale konflikter. Den utformes med en struktur som er åpen for 
internasjonalt samarbeid, gjennom etableringen av studielinjer som skal fremme utveksling 
med forskere fra utvalgte land. I Norges tilfelle etablerte Prof. Clovis Brigagão i månedene 
april til juni 2009 kontakter med Det Norske Nobelinstitutt, NOREF og Oslo Center for Peace 
and Human Rights. 

Under et møte mellom NUPIs daværende forskningsdirektør professor Iver 
Neumann og direktør for Institute of International Relations (IRI) professor João Pontes 
Nogueira ved PUC-RJ i juli 2009, ble det utformet institusjonelle samarbeidsprosjekter innen 
tre områder: implementering av en felles komparativ forskning på Brasils og Norges 
“modeller” for militær deltakelse i fredsbevarende operasjoner, med utgangspunkt i 
MINUSTAH og UNIFIL (FNs midlertidige styrke i Libanon); organisering av 

doktorgradskurs i Brasil og norsk finansiering til opprettelsen av et professorat i 
internasjonale relasjoner ved PUC-RJ. 
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AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER 

 

Den gjensidige politiske og diplomatiske forståelsen og det økonomiske 
samarbeidet som er utviklet i løpet av de siste årene, har tjent som bakgrunn for den norske 
regjeringens initiativ til å gi en strategisk dimensjon til forholdet med Brasil. Statsbesøkene 
og utvekslingen av delegasjoner på minister-nivå har utvidet dialogen og gjordt det lettere å 
gjennomføre felles tiltak basert på felles verdier og mål, slike som demokrati og 
sosioøkonomisk utvikling, forsvar av multilateralisme, fremme av menneskerettigheter og 
fredelig løsning av konflikter, samt innsats for å løse noen av de viktigste globale 
utfordringene som klimaendringer, ekstrem fattigdom og sult. 

På det økonomiske plan er Brasil Norges viktigste handelspartner i Latin-
Amerika, og Norge er det viktigste markedet for brasiliansk eksport til de nordiske landene. 
Brasil er den tredje største mottakeren av norske investeringer etter Nord-Amerika og EU, i 
prioriterte sektorer som kan føre til en raskere vekst, som olje og gass, gruvedrift og 
skipsbygging. Foreløpig opererer 135 norske bedrifter i Brasil, hvorav 94 er etablert i landet. 
Den norske verftsindustrien leverer én av fire offshorefartøyer som opererer i brasilianske 
farvann. Vale og Hydro er i ferd med å utvikle en synergi som har ført til at det brasilianske 
selskapet i dag er den nest største aksjonæren i Hydro etter den norske stat. Hydro er det nest 
største industrikonglomeratet i Norge, og har kjøpt aluminiumsvirksomhetene til Vale i Brasil 
– en operasjon som totalt sett beløper seg til 4,2 milliarder USD. 

Forfatteren har i denne boken forsøkt å identifisere og analysere fire prioriterte 
områder hvor det er potensial for et tettere samarbeid mellom Brasil og Norge. 

Analysen i kapittel 4 tok sikte på å vise at de to landene har felles interesser og 
ansvar innen olje og gass-sektoren. Dette gjelder både på forretningsområdet, som en følge av 
den voksende synergien mellom de to nasjonale oljeselskapene Petrobras og Statoil, og på det 
politiske området der den norske “modellen” har inspirert den brasilianske regjeringen i 
utarbeidelsen av et regelverk for de aktivitetene som skal utføres i presalt-blokkene. På 
bakgrunn av den brede politiske enigheten om en langsiktig strategi, spilte den norske 
regjering en sentral rolle i utformingen av den norske oljeindustrien, med positive effekter for 
teknologioverføring, kapasitetsbygging av universiteter og forskningssentre, utvikling av 
industrielle clusters og ikke minst etableringen av verdens nest største statlige 
investeringsfond. 

Man konkluderte med at det er viktig å fortsette studien av det norske 
institusjonelle lovverket med sikte på å skape et nytt regelverk for det brasilianske presalt- 
området. Det bør også nevnes at det er nyttig med en koordinert dialog mellom de to 
utenriksdepartementene om sammenhengen mellom energisikkerhet og klima, en faktor som 
prioriteres høyt både av den norske regjeringen og akademia i lys av issmelting ved polene og 
dens innvirkning på sikkerheten ved oljeplattformer og på kontroll av skipsruter. 

Kapittel 5 tok for seg mulighetene for en økning av investeringer, industriell 
tilstedeværelse og teknologisk samarbeid med den norske industrisektor, med bakgrunn i 
Petrobras planer om å utvide sin flåte og modernisere brasilianske skipsverft. I den 
sammenheng har forfatteren lagt vekt på å analysere politikken som gjorde det mulig å 
opprette industrielle næringsklynger. Disse har gjort Norge til et av verdens ledende sentre for 
skipsdeler, høyteknologisk skipsutstyr og skipsengineering, med et variert og bredt utvalg av 
små og mellomstore bedrifter. Næringsklyngene har gitt positive resultater i form av 
kvalifiserte arbeidsplasser og innovasjonsutvikling.  
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Det ble ansett som spesielt nyttig for Brasil å utdype det interinstitusjonelle 
samarbeidet med Norge, med bakgrunn i Norges erfaring med offentlig politikk som 
stimulerer samarbeidet mellom verft, leverandører og universiteter. En analyse av dette kan 
bidra til å forbedre brasiliansk politikk og brasilianske programmer som fremmer innovasjon 
og øker konkurranseevnen til verftsindustrien og tilhørende tjenesteleverandører. Tiltak for 
interinstitusjonelt samarbeid mellom Program for the Mobilization of the National Industry of 
Oil and Gas (PROMINP) og Innovasjon Norge, mellom Cenpes/Petrobras og SINTEF, samt 
etableringen av MARINTEK i Rio de Janeiro, peker i denne retningen. 

Vedlikehold av flytende anlegg, særlig offshoreplattformer og støttefartøy for 
oljeutvinning er et område hvor Brasil har et akutt behov for kapasitet og investeringer. Det 
bør bemerkes at i tillegg til den økende innenlandske etterspørselen som følge av utviklingen 
av aktiviteter i presalt, har segmentet potensial til å forvandle Brasil til et stort senter for 
reparasjoner og vedlikehold i Atlanterhavet. På Sør-Amerikas og Vest-Afrikas kyster finnes 
det ikke verft med kapasitet og teknologi i stand til å dekke den forvente etterspørselen fra 
oljeindustrien i Brasil, Angola og Nigeria. De to afrikanske landene har også potensielle 
oljereserver i presalt-lag. Her ligger det en mulighet for å tiltrekke seg norsk kapital og 
kunnskaper, noe som understrekes av handelskamrene i Rio de Janeiro og Oslo. 

Kapittel 6 påviste at samarbeidet mellom Norge og Brasil strekker seg utover det 
bilaterale forholdet og bidrar til begge landenes utenrikspolitiske målsetninger, også innen 
multilateralt diplomati. Institusjonaliseringen av dialogen om klimaendringer, biologisk 
mangfold og bærekraftig utvikling nedfelt i avtalen fra 2008, samt norsk økonomisk støtte til 
Amazonasfondet, hever det bilaterale samarbeidets profil i miljøspørsmål. Den norske 
forpliktelsen knyttet til Amazonfondet gjenspeiler den gjensidige og betingelsesløse tillitten 
som eksisterer mellom de to regjeringene på aller høyeste nivå. 

Avtalen fra 2008 fremmer samarbeidet om miljø, et område som er spesielt 
relevant og komplekst i begge landenes interne politiske debatter, og letter den gjensidige 
forståelsen når det gjelder forslag til felles tiltak i internasjonale fora. Den har definert et 
samarbeid om teknologier utviklet av INPE og Norsk Romsenter, og tar sikte på å forbedre 
det brasilianske systemet for fjernovervåking av avskoging via satellitt. Avtalen overveide 
også et trepartssamarbeid til fordel for utviklingsland med regnskog, ett av målene til 
Amazonasfondet og den norske regjeringens klima- og skogprosjekt. Muligheten for felles 
prosjekter med Norge i Afrika og Sør-Amerika, vil kunne øke Brasils tekniske kapasitet i en 
bransje der Brasil allerede har anerkjent kompetanse og teknologi. 

Avslutningsvis har forfatteren i kapittel 7 søkt å tydeliggjøre fordelene ved å 
etablere en systematisk og permanent kanal for utveksling av erfaringer innen 
konfliktforebygging, fredsbevaring og forsoningsarbeid. De to første Brasil-Norge seminarene 
om fred og forsoning, holdt under statsbesøkene til Kong Harald i 2003 og president Lula i 
2007, fremhevet komplementaritetene i begge landenes fredspolitikk. 

På bakgrunn av Brasils deltakelse i FNs fredsbevarende oppdrag, ikke minst den 
brasilianske ledelsen av MINUSTAH i Haiti, er det forfatterens oppfatning at den brasilianske 
regjeringen har behov for å studere nærmere hva som er den mest hensiktsmessige 
handlingsmåten i scenarier som blir stadig mer mangfoldige og kompliserte. Det vil være 
nødvendig å basere seg på faktiske opplysninger og kvalitetsanalyser for å kunne iverksette 
diplomatiske handlinger og meklingsstrategier. Utifra et slikt synspunkt vil 
institusjonalisering av bilaterale seminarer om fred og forsoning, samt etablering av kanaler 
for samarbeid mellom norske sentre for fredsforskning og det brasilianske 
utenriksdepartement, Instituto Rio Branco, Alexandre de Gusmão Foundation, Research 
Institute of International Relations og brasilianske universiteter, kunne bistå Brasil i prosessen 
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med opplæring av både sivile og militære menneskelige ressurser. 

Samarbeidet innen olje og gass sektorene, skipsbygging og offshorelogistikk, 
miljø og fredsfremme bygger på interessante komplementariteter og komparative fortrinn i 
forhold til de partnerskapene Brasil har med andre utviklede land. Disse områdene befester 
seg som de mest lovende feltene for den politiske og diplomatiske dialogen, for det bilaterale 
økonomiske forholdet og for samarbeid om saker av global betydning, som representerer noen 
av de største utfordringene i dag. 

Mulighetene som følger av et tettere forhold til Norge er viktige og kan brukes av 
den brasilianske regjeringen for å utfylle nasjonale tiltak som allerede er iverksatt for å 
utvinne ressursene i presalt, utvikle den brasilianske verftsindustrien og gi den teknologisk 
utrustning, bekjempe avskoging i Amazonas og bidra til konfliktforebygging og fredsbygging. 

Når man ser på den norske regjeringens India-strategi som ble lansert i 2009, og 
på evalueringen av statsminister Jens Stoltenbergs besøk til New Delhi i februar 2010, ser 
man at samarbeidet innen forskning og utvikling (R & D) har spilt en sentral rolle i den siste 
tids utvikling av det bilaterale forholdet. Gjennom samarbeid med indiske universiteter og 
forskningssentre etablerte Norges Forskningsråd et spesifikt program - INDNOR – med et 
startbudsjett på 20 millioner USD for femårsperioden 2009-2013 til finansiering av felles 
prosjekter innen grunnleggende forskning og forsking med industriell anvendelse. 

Det indisk-norske eksemplet gir et innblikk i hvilken betydning det bilaterale 
samarbeidet i R & D kan ha for gjennomføringen av den fremtidige strategien for Brasil, 
inklusive i samarbeidet for polare spørsmål. Foruten de områdene forfatteren har tatt for seg i 
denne studien, og som oppsummeres ovenfor, er ytterligere to områder for felles forskning 
blitt utpekt: fiskeoppdrett og bekjempelse av havforurensning. 

Samarbeidet med Norge kan også vise seg å være nyttig for utviklingen av 
oppdrett av opprinnelige arter i Amazonas-regionen. Muligheten for å øke den brasilianske 
befolkningens inntak av animalsk protein uten at det medfører økning av kvegdrift i 
Amazonas, kombinert med behovet for å tilfredsstille innenlandsk og utenlandsk etterspørsel 
etter fisk, legger forholdene til rette for utvidelse av lokal produksjon. Som et ledende land i 
sektoren, med ansvar for innføringen av nye fremgangsmåter og teknologi i 
oppdrettsnæringen i Chile, kan Norge bistå Brasil i utviklingen av en økonomisk produksjon 
som bygger på “bærekraftig og nyskapende” bruk av skogsressurser og «bærekraftig bruk av 
det biologiske mangfoldet”. Dette er to grunnleggende prinsipper i Planen for et bærekraftig 
Amazonas (PAS), og for innvilgingen av tilskudd fra BNDES med ressurser fra Amazonas-
fondet. For å utvikle denne kapasiteten har Fiskeri og havbruksdepartementene fra begge 
landene, gjennom EMBRAPA og NOFIMA, definert et felles prosjekt for oppgradering av 
produksjonsmetodene og teknologien som anvendes i oppdrett av arten Tambaqui. 

Besøket den brasilianske miljøvernministeren, Izabella Teixeira, foretok til Oslo i 
oktober 2010 satte også søkelyset på overvåking av havforurensning som er forårsaket av 
olje- og gassutslipp, og fremhevet det som et meget aktuelt tema i kjølvanet av den alvorlige 
ulykken på BPs Deep Horizon-plattform i Mexicogulfen. Den brasilianske 
miljøvernministeren erkjente relevansen av en økt utveksling av de metoder og prosedyrer 
som benyttes av de respektive ansvarlige departementer og etater samt viktigheten av en bedre 
kjennskap til teknologien som er utviklet i Norge for satelittovervåking av sjøfart og 
forurensning fra oljeutslipp. Denne teknologien gjør det mulig å dekke hele kloden fra polare 
stasjoner i Arktis (Svalbard) og Antarktis (Dronning Maud Land), og tillater mottak av 
satellittdata to ganger per bane. 

En mer aktiv brasiliansk deltakelse i forskning i polarområdene, Arktis og 
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Antarktis, utvider landets internasjonale rolle og gir bredere tilgang til studier og data 
innsamlet i polarområdene som kan være av politisk, økonomisk og strategisk interesse, i 
tillegg til den rent vitenskapelige verdien. Som et eksempel kan det nevnes at mens Norge står 
for gjennomsnittlig 0,6% av den globale kunnskapsproduksjonen, er landet ansvarlig for 6% 
av all polarforskning som utføres i verden. For Brasil vil det endelige målet for samarbeidet 
med Norge være å utarbeide og, om mulig, gjennomføre en reell politikk for polarområdene – 
og da ikke bare i Antarktis. Dette vil kunen bidra til at landet aktivt kan delta i internasjonale 
diskusjoner om virkningen polarklimaet har på miljø og samfunn, om økningen av økonomisk 
virksomhet (fiske, oljeboring, turisme) og muligheten for å åpne nye skipsruter i områder der 
issmelting forekommer. 

På de fire utvalgte områdene er samarbeidet med Norge ønskelig, ikke bare på 
grunn av de betydelige finansielle og teknologiske ressursene som er tilgjengelige, men også 
på grunn av den politiske viljen den norske regjeringen utviser til å prioritere forholdet til 
Brasil på en konsekvent og langsiktig måte. Fra et brasiliansk synspunkt skaper den positive 
utviklingen i dette forholdet vilkår for gunstige og langsiktige resultater i samarbeid med en 
partner hvis profil ikke representerer en politisk byrde. 

Gitt de prioriterte områdenes betydning i forholdet mellom Brasil og Norge og 
med tanke på en utdypning og utvidelse av disse, ville det være hensiktsmessig å innføre 
mekanismer som sikrer at de ulike formene for bilaterale kontakter foregår på en strukturert 
måte, under samordning av de to utenriksdepartementene. I så viktige og komplekse saker 
som knyttes til offentlig politikk og betraktes som strategiske for landets utvikling, vil 
opprettelsen av en kanal for diplomatisk dialog både lette søket etter gjensidig forståelse samt 
løse problemer som ofte stammer fra misforståelser eller bedømmelser foretatt på svakt 
grunnlag. 

Vi lever i en periode med sosiale og økonomiske forandringer i Brasil. Vi er i ferd 
med å fornye vår verftsindustri gjennom en modernisering av produksjonskjeden for å kunne 
utnytte presalt-ressursene, og vi foretar langsiktige investeringer i vitenskapelig og 
teknologisk kapasitetsbygging. I den sammenheng anbefales en mer systematisk tilnærming 
til det bilaterale forholdet. Etableringen av en konsultasjonsmekanisme, forvaltet av det 
brasilianske Utenriksdepartementet, vil kunne bedre koordineringen av samarbeidet med 
Norge, og gjenspeile de langsiktige nasjonale interessene. 
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