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   Gurría i Oslo 
Av Synne Bjørnrå 

OECDs generalsekretær Angel Gurría besøkte 8. april Oslo, for å delta på konsultasjoner mellom det norske 

formannskapet for Ministerrådsmøtet 2013 og «Trade Union Advisory Council – TUAC» og «Business and 

Industry Advisory Council – BIAC». Generalsekretæren deltok også på et høynivåpanel under ILOs niende 

Regionalkonferanse, med tema “How to tackle the consequences of the financial crisis”. 

Det årlige møtet mellom representanter fra BIAC og TUAC og det landet som har påtatt seg formannskapet 

for OCEDs Ministerrådsmøte, i år Norge, fant i år sted i Oslo 8. april i Finansdepartementets lokaler. Møtet 

ble ledet av finansminister Sigbjørn Johnsen. Generalsekretær Gurría deltok på møtet, hvor BIAC og TUAC la 

fram sine syn på den økonomiske politikken og hva OECD og medlemslandene bør gjøre, samt deres syn på 

agendaen for MCM 2013. BIACs delegasjon til møtet inkluderte representanter for NHO, mens TUAC blant 

annet var representert ved LO, Unio og YS. 

Under sitt besøk i Oslo møtte generalsekretæren også statsminister Jens Stoltenberg, finansminister 

Sigbjørn Johnsen og utenriksminister Espen Barth Eide for korte bilaterale møter, hvor tema i første rekke 

var det norske formannskapet for MCM, og utviklinga i verdensøkonomien mer generelt.  

Generalsekretæren ga også intervjuer til Aftenposten og NRK sammen med finansministeren, samt Dagens 

Næringsliv. 
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Vannsamarbeid i Middelhavsområdet 
Av Silje Eggestad 

 
Vann kan være en kilde til konflikt og til samarbeid. I anledning det internasjonale året for vannsamarbeid inviterte kollokviet 

”Sciences, réseaux, conscience” til et møte den 4. april 2013 for å reflektere rundt vitenskapelig diplomati og presentere 

vellykkede vitenskapelige samarbeidsprosjekt om vann i Middelhavsområdet. 

Vitenskapelig samarbeid om vann er i en særstilling ettersom vann er en meget begrenset ressurs i Middelhavsområdet og 

vannreservoarene befinner seg på tvers av landegrensene til Jordan, Israel, de palestinske territoriene, Syria og Egypt. Godt 

samarbeid om forvaltning av grunnvann og avfallsvann er derfor livsviktig for alle parter. Som professor Eilon Adar uttrykte det: 

”No matter how you look at it we are in this together – we enjoy and suffer from the same water.”  

På møtet deltok flere kjente forskere, deriblant nobelprisvinner i fysikk Claude Cohen-Tannoudji. Han var sikker i sin sak: 

vitenskapelig samarbeid kan bidra til fred og gjensidig forståelse. Ved å snakke samme vitenskapelige språk og jobbe med det 

samme målet for øyet kan vitenskapen føre nasjoner nærmere hverandre.  De siste årene har f.eks. mer enn 80 studenter og 

forskere fra Middelhavsområdet, Europa, USA og Asia møttes årlig på Malta-konferansene, og dette har blitt et yndet sted for å 

utveksle forskningsideer og knytte vennskap på tvers av nasjonalitet.  

Et annet vellykket initiativ er Israeli-Palestinian Science Organization (IPSO) som bidrar med finansiell støtte til felles israelske-

palestinske forskningsprosjekt. Bare i oppstartsåret mottok organisasjonen over 70 gyldige søknader. Det eneste beklagelige var 

at den økonomiske situasjonen til IPSO ikke tillot å kunne støtte mer enn 20 av disse.  

 

 

 Åpent møte med European Geoparks Network  
Av Silje Eggestad 

 

European Geoparks Network (EGN) holdt sitt 31. komitémøte i UNESCOs hovedkvarter 20. – 23. mars. Under møtedagene 

diskuterte representanter for de 52 medlemmene i nettverket geoparkenes funksjon og videre utvikling.  

De norske geoparkene Magma Geopark og Gea Norvegica Geopark gjorde en god figur der de presenterte seg på stand under 

møtedagene. Magma Geopark stilte med norske, lokale produkter som fenalår og eplemost. Daglig leder ved Gea Norvegica 

Geopark, Kristin Rangnes, holdt under et åpent møte 21. mars et interessant innlegg om geoparkenes formidlingspotensial.  

Geoparkene er viktige formidlere av geovitenskap, geologiske prosesser, tradisjonell forvaltning av naturen, og lokal kultur og 

historie. Flere geoparker har museer og utdanningssentre og tilbyr undervisningsopplegg ved siden av tilrettelagt geoturisme. 

Ved å fokusere spesielt på barn og unge kan geoparkene bidra til økt bevissthet og forståelse for bærekraftig utvikling og gi unge 

verktøy til å håndtere fremtidige utfordringer knyttet til klimaforandringer og naturkatastrofer. 
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Høynivåmøte om konflikt-sensitiv utdanning 
Av Silje Eggestad 

 
Når FN-arbeidere besøker flyktningleirer og spør familier om hva de ønsker at FN skal hjelpe dem med, svarer de ikke mer mat, 

rent vann, sanitære systemer eller sikkerhet. De svarer: utdanning til barna våre. Likevel går bare 2 % av all humanitær hjelp til 

utdanning. 

Utdanning kan spille en avgjørende rolle i både negativ og positiv forstand i konflikt-sensitive områder. Får unge en 

inkluderende, relevant og trygg utdanning av høy kvalitet kan dette på lang sikt bidra til sosial stabilitet og fred. På kort sikt vil 

en utdannet befolkning være skikket til å gjenoppbygge landet etter en konflikt. Samtidig er det eksempler på at utdanning 

brukes til systematisk diskriminering og til å spre hat og mistro. Kvaliteten på utdanningen og sikkerheten til barna på skoleveien 

er også truet når konflikter blusser opp. Det er derfor viktig å planlegge for hvordan undervisningen rent praktisk og 

kvalitetsmessig skal kunne gjennomføres under konflikter og hvordan pensum må utformes slik at det ikke bidrar til segregering 

og mistillit, men fremmer forståelse og solidaritet med andre.  

8. april holdt International Network for Education in Emergencies (INEE) og UNESCO International Institute for Educational 

Planning (IIEP) et høynivåmøte om konflikt-sensitiv utdanning. Her lanserte INEE 6 veiledende prinsipper for å integrere konflikt-

sensitivitet inn i utdanningsplaner og – programmer i områder som er preget av konflikt.  

Symposiet avsluttet med å støtte en erklæring der det fremheves at utdanning i konflikt-sensitive områder må utgjøre en viktig 

del av post-2015 utviklingsagendaen. Beslutningstakere som har med utdanning å gjøre anbefales å benytte seg av de 

veiledende prinsippene til INEE og deres Reflection Tool for å implementere konflikt-sensitive utdanningsprogrammer. 

 

Status for forberedelser til MCM 2013  
Av Synne Bjørnrå 

Ministerrådsmøte 2013 arrangeres i Paris 29-30. mai, under norsk formannskap. 

OECDs Råd vil på møte 11. april diskutere en rekke dokumenter som skal legges fram på Ministerrådsmøtet, herunder annotert 

agenda, bakgrunnsmateriale og temarapporter, og spørsmål for de ulike sesjoner. Målet er at de fleste dokumenter skal være 

godkjent av Rådet innen utløpet av april, for oversendelse til ministrene. 

Ambassadør Tore Eriksen vil på møtet i Rådet legge fram utkast til annotert agenda, samt redegjøre for status for arbeidet med 

en ministererklæring. Ambassadøren vil også oppfordre landene til så snart som mulig å bekrefte sin deltakelse og eventuelle 

ønsker for «key speaker»-roller. 

Møtet i Rådet følges fredag 12. april av et møte mellom Rådets medlemmer, tiltredelseskandidaten Russland og partnerlandene 

Brasil, India, Indonesia, Kina og Sør-Afrika, hvor disse landene vil bli invitert til å kommentere på de ulike dokumenter til MCM 

2013. 

mailto:s.eggestad.no@unesco-delegations.org
mailto:syha@mfa.no


 

 

 

Side 4 

 

  

Land i økonomiske vansker kutter bistanden – og mindre går til de fattigste landene 

Av Anne Strand 

OECD presenterte 3. april foreløpige bistandstall for 2012 Samlet bistand (ODA) fra medlemmene i OECDs utviklingskomite 

(DAC) falt med 4 % fra 2011. Dette gir et annet bilde enn det som tidligere er tegnet basert på landenes forventede budsjettall.  

Bare fem land har nådd målet om 0,7 ODA/BNP, og de fleste er langt unna.  

 Hele 15 DAC land kuttet bistanden i 2012, og de største kuttene kom i land som opplever økonomisk krise. På toppen av denne 

dystre lista ligger Spania som har halvert bistandsbudsjettet ( 49,7 % kutt) og Italia som kuttet  34,7 %. Andre land som har hatt 

en betydelig nedgang er Hellas (-17 %), Portugal (- 13,1 %), Belgia (-13 %), Nederland (-6,6 %) og Irland (-5,8 %). 

Men noen har også økt. Korea topper denne lista med en økning på hele 17, 6 %, fulgt av Luxembourg, Australia, Østerrike, 

Island, Sveits, Canada og New Zealand. Den aller største økningen kom imidlertid hos et ikke-DAC-land. Tyrkia meldte en økning 

på 98,7 %, både som et resultat av økt hjelp til syriske flyktninger og styrket samarbeid med nord-afrikanske land etter den 

arabiske våren. 

Våre nordiske naboer ligger fortsatt høyt oppe på lista over ODA/BNP, men både Sverige, Danmark og Finland har redusert 

utbetalingene noe i forhold til 2011.  

Tallene viser også en betydelig forskyvning i tildelingene til land. Bistanden til gruppen land som kategoriseres som minst 

utviklet (LDC), falt med hele 12,8 %. Bistand til Afrika sør for Sahara ble redusert med 7,1 %.   
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OECD har lagt fram nye vurderinger av utviklingen i G7-landene 

Av Erik Storm 

 

På en pressekonferanse torsdag 28. mars la OECD fram sine "interim assessments" for utviklingen i G7-landene gjennom første 

halvår av 2013. En del spesielle forhold bidro til at veksten i fjerde kvartal 2012 var svært svak i mange av landene, og dette gjør 

at veksten er ventet å ta seg kraftig opp i første kvartal. I USA er veksten ventet å øke fra 0,1 pst. i fjerde kvartal til 3,5 prosent i 

første kvartal (årlig rate). For 2. kvartal ventes det en vekst på 2 pst. OECD venter også økt vekst i Japan, bl.a. som følge av 

ekspansiv finans- og pengepolitikk gjennom 2013. For de tre største landene i euroområdet er bildet mer blandet. Mens veksten 

i Tyskland er anslått å ligge på om lag 2,5 pst. for de to første kvartalene av 2013 er utviklingen i Frankrike og Italia ventet å bli 

langt svakere (se tabell under). Det legges likevel til grunn at veksten samlet sett i disse landene vil ta seg opp gjennom første 

halvår. For Storbritannia er det også ventet et omslag til positiv vekst etter en nedgang på 1,2 pst. i 4. kvartal 2012.  

 

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til anslagene, selv om nedsiderisikoen nå synes å være noe redusert bl.a. som følge av den 

foreløpige avklaringen av budsjettsituasjonen i USA og de signalene som har vært gitt fra den europeiske sentralbanken 

gjennom andre halvår i fjor. Husholdningenes og bedriftenes forventninger om utviklingen framover er også blitt styrket i de 

siste månedene i USA og i Japan, men ligger fortsatt på lave nivåer. I euroområdet har både bedriftenes og husholdningenes 

forventninger om den økonomiske utviklingen falt de siste månedene. Dette må bl.a. ses i sammenheng med fortsatt uro i 

finansmarkedene i euroområdet og at arbeidsledigheten fortsetter å øke.  

 

Ifølge OECD er det behov for ytterligere pengepolitiske stimulanser for å få økt vekst. Svak inflasjon og lave 

inflasjonsforventninger i de fleste OECD-land gjør at det fortsatt bør være rom for en ekspansiv pengepolitikk framover. 

Rommet for å bruke finanspolitikken til å øke veksten er begrenset for mange OECD-land og organisasjonen påpeker at flere av 

de store landene (særlig Japan og USA) bør legge fram troverdige planer for hvordan balansene skal styrkes på mellomlang sikt. 

På kort sikt bør de fleste OECD-landene la de automatiske stabilisatorene få virke, selv om dette for noen land vil bety at 

budsjettunderskuddene blir større enn planlagt. OECD peker på at svake grupper i arbeidsmarkedet er særlig sårbare overfor en 

fortsatt svak vekst, og at landene bør vurdere tiltak for å skjerme disse for å unngå økt sosial uro som følge av fortsatt svakt 

arbeidsmarked. OECD viser i tillegg til at strukturreformer kan gi økte vekstutsikter og også bidra til en mer rettferdig fordeling 

av veksten. De peker særlig på skattereformer der en utvidelse av skattegrunnlagene både kan bidra til økt proveny og en mer 

rettferdig fordeling av skattebyrden.   
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Jobb i OECD? 
Av Bjørg Bogstrand, Petter Skarheim og Dorte Janin 

 

Norge er underrepresentert i OECD-sekretariatet og det kan være mange grunner til det. Faktorer som hjemmekjærhet, 

tokarriereproblematikk og eventuelt mangel på relevante kvalifikasjoner kan være en del av forklaringen. Det er imidlertid et 

inntrykk av at noe av årsaken er manglende kunnskap om de ulike mulighetene som finnes i OECD-sekretariatet. Delegasjonen 

vil gjerne være med på å spre informasjon om de ulike jobbmuligheter, og derfor setter vi i de neste nyhetsbrevene og på 

delegasjonens hjemmeside fokus på jobb i OECD.  

På delegasjonens hjemmeside (http://www.norway-oecd.org/) kan du finne mer informasjon, bl.a. lenke til ledige stillinger og 

gode råd om at søke jobb i OECD, og i dette nyhetsbrev kan du lese om Annette Skalde fra KD, som har vært på 

hospiteringsopphold i OECD.  

Hvis man har lyst på å jobbe i OECD-sekretariatet finnes det følgende innganger: 

Interns (studenter): Dette er en ulønnet ordning for studenter som ønsker arbeidserfaring. Det kreves at studiestedet 

undertegner en Memorandum of Understanding med OECD. Det er fra OECDs side også ønskelig at studiestedet (eller andre) 

støtter studenten finansielt, for eksempel i form av stipend. Studenter som er en del av et Corporate Programme ved et 

samarbeidende universitet (hittil har ingen norske universiteter en slik avtale) vil prioriteres. Hvor mange norske som har vært 

intern vet vi ikke. Våren 2012 var en nordmann ansatt i Future-prosjektet.  

Young Professionals (nyutdannede): Dette er beregnet for doktorgradsstudenter eller nyutdannede med mastergrad som har 

minst to år arbeidserfaring, enten i etterkant eller i løpet av studiet. Stillingene utlyses annethvert år. Man jobber i sekretariatet 

på lik linje med ordinært ansatte på fagområder som er strategisk viktige for OECD, og blir lønnet på et begynnernivå, 

tilsvarende A1eller A2-nivå (4 152€ - 5 306€ i månedslønn, ekskl. evt. tillegg). Disse stillingene utlyses hvert annet år, neste gang 

høsten 2014. Det er for tiden 16 ansatte av denne typen. Delegasjonen har ikke oversikt over hvor mange nordmenn som har 

hatt denne type stillinger. Inntil nylig var det en nordmann inne. Han kom fra LSE som er et av OECDs strategiske 

samarbeidsuniversiteter. 

Secondments: Dette er en ordning hvor personer lånes ut fra institusjoner i hjemlandet, for eksempel fra departementer, for en 

periode på inntil 2 år. Formell arbeidsgiver er hjemlandet, som betaler alle utgifter tilknyttet stillingen – med unntak av 

kontorplass mv. Det er spesielt Finansdepartementet som har benyttet denne ordningen, med 2-4 sekonderte til enhver tid. Pt. 

er det 3 fra FIN, 1 fra AD og 1 fra KD som jobber som sekonderte i OECD. 

Ordinære stillinger: I alle kategorier. Disse lyses ut på vanlig måte – bl.a. på OECDs hjemmesider. Lønnsbetingelser er regnet for 

å være gode. 
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 Annette Skalde, KD 

Jeg var i OECD på 6-måneders hospiteringsopphold i Policy Advice and Implementation Division. OECD er en arbeidsplass med 

skarpskodde analytikere som det er en glede å samarbeide med og lære av. Jeg fikk svært interessante arbeidsoppgaver blant 

annet bidro jeg i prosessen med utforming av en ny OECD-publikasjon, og utførte analyser av utdanningsreformer. Oppholdet ga 

meg nyttig kunnskap om OECD som organisasjon, men også et faglig og analytisk utbytte som jeg får bruk for i min jobb i det 

norske Kunnskapsdepartementet.  

Det faglige engasjementet blant de OECD-ansatte er stort og særlig lunsjen er en tid for livlige diskusjoner om alt fra den globale 

finanskrisen til fransk film. Jeg ble overrasket over hvor ungt arbeidsmiljøet var og hvor vennlige og inkluderende kolleger jeg 

fikk. Man trenger aldri å føle seg ensom som nykomling i Paris! Det er også gode muligheter for kompetanseutvikling i OECD; 

kursmenyen er innholdsrik og interessant. I tillegg arrangeres det stadig seminarer og konferanser med verdensledende fagfolk 

på ulike felt. Arbeidsdagene er kanskje lengre enn det man er vant til fra de nordiske landene, men det faglige utbyttet gjør det 

absolutt verdt de ekstra timene.  

Et Paris-opphold kan absolutt anbefales, men det skal også sies at Paris byr på enkelte praktiske utfordringer. Det kan være en 

prøvelse å finne en fin leilighet som ikke er i altfor lang reiseavstand til OECD. Dette er imidlertid ingen uoverkommelig oppgave. 

For kortere opphold finnes det utleiemeglere som gjør det hele veldig enkelt. Det er også flere OECD-ansatte som leier ut 

leiligheter til andre medarbeidere i OECD.      

Delegasjonen mottar gjerne rapporteringer fra tidligere ansatte eller sekonderte v. OECD! 

 

World Science Forum 
Av Ingvild Moen 

 

The World Science Forum arrangeres 25.-27.november 2013 i Rio de Janeiro i Brasil med fokus på «Science for Global 

Sustainable Development», med The Brazilian Academy of Science som vertskap. 

Budapest har vært vertsby for forumet som holdes annenvert år siden 2003, men for å understreke den globale viktigheten av 

arrangementet, skal det fra nå av veksles mellom Budapest og en ny by annenhver gang. WSF 2013 ventes å samle hundrevis av 

forskere og vitenskapsinteresserte til foredrag og debatter rundt temaer som «Inequalities as Barriers for Global Sustainability», 

«Science for Natural Resources», «Scientific Integrity» og «The Fundamental Role of Science in Innovation». Disse aktuelle 

temaene retter seg mot humaniora, samfunns- og naturvitenskap i skjønn forening!  

Årets WSF i Rio vil ha samlinger også utenfor de faglige møtene, med kulturelle arrangementer på kveldstid, samt mottagelser 

hvor deltagerne vil ha mulighet for å bli kjent og knytte kontakter.
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Nyhetsbrevet kommer neste gang 24. april 2013. 

 


