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– Vest-Sahara. Jan Ege-
land svarer spontant da
BT spør ham om hvilket
område der det haster
mest med å finne en
varig fredelig løsning.

ATLE M. SKJÆRSTAD

atle.skjaerstad@bt.no

Nyutnevnt som spesialrådgiver i
konfliktløsning for FNs general-
sekretær Ban Ki-Moon holdt FNs
tidligere visegeneralsekretær Jan
Egeland i går kveld årets Chr.
Michelsens forelesning. Før det
møtte han Bergens Tidende til
samtale.

Ba om hjelp
– Ikke før var utnevnelsen et fak-
tum, så fikk jeg en henvendelse
fra sjefen for FNs misjon i Vest-
Sahara om å komme og hjelpe.
Det er en konflikt som blekner
sammenliknet med Kongo og
Irak, men når verden har latt
befolkningen råtne i tretti år, så
fortjener den en løsning.

Egeland er tilhenger av direkte
tale. Men han krever å bli trodd

når han sier at han går til den nye
jobben med ydmykhet. Fallhøy-
den kan være stor om man ikke
er villig til å si tingene slik de er.

– Nettopp det gjorde at du ertet
på deg USAs president George W.
Bush og store deler av høyresiden
i amerikansk politikk?

– Journalistene var heller ikke
vant med direkte tale fra embets-
menn. Og det jeg sa om den rike
verdens manglende innsats
under tsunamikatastrofen i sør-
øst-Asia ble utlagt som kritikk av
USA. Heldigvis ble misforståelsen
rettet opp. Men det var ubehage-
lig mens det sto på. Jeg ble truet
på livet og måtte i en periode ha
livvakt, forteller Egeland.

«Verdens samvittighet»
Han liker ikke at han er blitt
utropt til verden samvittighet i
forbindelse med sin direkte tale
både i forbindelse med tsunami-
en og katastrofen i Darfur i
Sudan.

– Jeg ser ikke på meg selv som
spesielt moralsk og edel. Jeg er
mer imponert over det arbeidet
pleiere på sykehjem utfører enn
meg selv. Men jeg har hatt stor
innflytelse og muligheter til å ta i
bruk en talerstol få har mulighe-

ter til. Jeg har kunnet fortelle
verden noen pauli ord fra Sikker-
hetsrådets talerstol.

– Ikke alle kolleger har gjort
det?

– Jeg innså etter hvert at grun-
nen til deres forsiktighet var at
de hadde ikke noe å reise hjem
til. De kunne ikke ta belastning-
en med å synge ut.

For fremtiden
Jan Egeland er opptatt av at FN
må endres til å bli en organisa-
sjon for fremtiden.

– Det er ikke lenger seierher-
rene fra andre verdenskrig som
er de viktigste landene i verden.
De er nødvendigvis ikke de rette
til å spille hovedrollen i Sikker-
hetsrådet i dag. Men det er ikke
til å komme forbi at Sikkerhets-
rådets medlemmer er mestre i å
finne utsettelser for reformer. Og
det er ikke lettere å reformere FN
når medlemstallet er øket fra
femti til 200.

– Hva skal til for å modernisere
FN?

– Vi må anerkjenne og ansvar-
liggjøre land som Kina og India.
Det nytter ikke på den ene siden
å behandle dem som u-land den
ene dagen, og det neste si at de er

regnet med i viktige overlegning-
er. Og det nytter ikke å holde et
land som Japan utenfor når lan-
det er en av de viktigste bidragsy-
terne til den humanitære innsat-
sen.

Fra Norge
Jan Egeland skal ha Norge – «det
beste land i verden å bo i» – som
base i sitt nye internasjonale vir-
ke.

Noen stor organisasjon er det
ikke snakk om å bygge opp, men
i samarbeid med Det norske
Flyktningeråd kan det bli aktuelt
å lage en kjerne av spesialister på
fred og forsoning som er klare til
å rykke ut på kort varsel for å
bistå i fredsforhandlinger.

Allerede mandag drar han til
FN-hovedkvarteret i New York for
å drøfte rammene for sitt nye vir-
ke.

Han ville ikke vært de siste 3
1/2 årene foruten. Men er glad for
å ha kommet fra det med livet i
god behold. Etter besøk i tre
krigssoner i løpet av fem dager
gjør man seg sine tanker.

– Jeg grep meg i å tenke på det
da jeg satt på flyet hjem etter at
jobben var ferdig 14. desember i
fjor. – Jeg er ute av det i live.

FORNYELSE: – Vi må anerkjenne og ansvarliggjøre land som Kina og India, for å fornye FN, sier Jan Egeland, nyutnevnt spesialrådgiver i konfliktløsning for FNs generalsekretær. FOTO: HELGE SKODVIN

Chr. Michelsens Institutt (CMI)
hevder seg på verdenstoppen
som forskningsinstitutt. Det slår
en evalueringsrapport fra Nor-
ges forskningsråd fast.

Rapporten slår fast at CMI har
tatt utfordringene fra en tilsva-
rende evaluering i 1997 på en
konstruktiv måte, at det har skaf-
fet seg en sunn balanse mellom

inntekter fra oppdragsforskning
og offentlig finansiering, at pro-
fesjonaliteten i staben er øket og
at instituttets bibliotek er blitt en
«fabelaktig ressurs» både for in-
terne og eksterne brukere. Også
IT-staben roses.

«Gjort riktig»
– Resultatene fra denne evalue-
ringen viser at vi har gjort tinge-

ne riktig, sier en fornøyd direktør
Gunnar Sørbø. Han legger til at
rapporten er en inspirasjon til å
føre arbeidet videre med sikte på
ytterligere å hevde standarden,
både på instituttets forskere og
det arbeidet som utføres.

Rapporten peker på at CMI be-
finner seg på et høyt internasjo-
nal nivå i de fleste disipliner, og
at det har bred kompetanse på

områder som menneskerettighe-
ter og demokratisering, reformer
i offentlig sektor, fattigdom og ut-
vikling, i tillegg til spesialisert
kompetanse på nøkkelområder
bl. a. innen styresett, Sø- og Øst-
Afrika og Palestina.

Tilgjengelighet
Evalueringen trekker også frem
det imponerende publiseringsar-

beidet som er gjort fra instituttet
og dets ansatte. Det vises til artik-
ler i internasjonale fagtidsskrif-
ter, forskningsrapporter og års-
beretningene, i tillegg til de så-
kalte «CMI Briefs» som i kortform
gjør mer omfattende forsknings-
rapporter tilgjengelige for et bre-
dere publikum.

❚ fakta
Jan Egeland

■ Født 22. november 1957

■ Gift med Anne Kristin
Sydnes. To døtre.

■ Magister i statsvitenskap,
UiO. Studier i utlandet.

■ 1990 – 97 statssekretær,
Utenriksdepartementet

■ 1999 – 2002 FNs general-
sekretærs spesialrådgiver
for Colombia.

■ 2001 – 2003 Generalsekre-
tær Norges Røde Kors.

■ 2003 – 2006 Visegeneral-
sekretær FN for humani-
tære spørsmål og
koordinator for nødhjelp,
OCHA.

■ 2006 På Time Magazines
liste over 100 personer
som former verden.

■ 14. MARS 2007. Utnevnt til
spesialrådgiver for FNs
generalsekretær Ban Ki-
Moon i konflikt- og
fredsspørsmål. Skal
arbeide fra Norge.

Egeland truet på livet 
av Bush-tilhengere

Evalueringsrapport slår fast: CMI er på verdenstoppen


