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Jenny Nordberg skrev en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 30 september 2013 med
rubriken ”Biståndets svarta hål”. Eftersom artikeln citerar utvärderingar gjorda av UNDP:s Evaluation
Office, som jag leder, skulle jag vilja reda ut ett par viktiga punkter.
För det första, UNDP:s utvärderingskontor är ett fristående och självständigt kontor som genomför
utvärderingarna transparent och ansvarfullt. Vi rapporterar till UNDP:s styrelse, där Sverige är
representerat. Alla utvärderingar som görs inom organisationen – årligen rör det sig om ungefär 250
utvärderingar från de 135 landkontoren runt om i världen – finns tillgängliga för allmänheten och hittas
på vår hemsida (UNDP Evaluation Resource Centre- http://erc.undp.org).
För det andra, citaten och beskrivningen av den fattigdomsutvärdering som tas upp i artikeln, är
selektiva och missvisande när det gäller rapportens övergripande resultat och slutsatser. Utvärderingen
framhåller behovet av bättre mätning och uppföljning men slutsatserna kan på intet sätt tolkas som att
UNDP:s arbete inte haft någon effekt.
UNDP:s nya strategiska plan för 2014-2017, som styrelsen nyligen antagit, visar dessutom tydligt att
UNDP:s ledning tagit till sig de rekommendationer som föreslås i fattigdomsutvärderingen. Exempelvis
är det nya resultatramverket lättare att rapportera och följa upp på.
Fattigdomsutvärderingen visar dessutom att UNDP varit effektivt när det gäller att stödja nationella
insatser. Detta genom att hjälpa regeringar att genomföra policyförändringar som möjliggör för fattiga
människor att förbättra sin livssituation. Det här tillvägagångssättet ger långt större effekt än småskaliga
projekt som varken adresserar eller tar hänsyn till fattigdomens underliggande orsaker.
För det tredje vill jag klargöra och understryka att UNDP:s utvärderingskontor bara tar fram en version
av våra rapporter. Det förekommer alltså inte ”interna” och ”externa” versioner som antyds i Nordbergs
artikel. Rapporterna delas sedan med intressenter, samarbetspartners, regeringar, givare, UNDP:s
ledning och UNDP:s styrelse. Dessutom görs den tillgänglig för allmänheten via nätet.
Jag hoppas att detta klargör några viktiga frågor som läsarna kan ha efter att ha läst Jenny Nordbergs
kolumner och artiklar.
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