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Årsberetning for 2011

Fafo – Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002 og er et
heleid datterselskap av Forskningsstiftelsen Fafo. Selskapets hovedkontor ligger i
Borggata 2B i Oslo.
Forskningsstiftelsen Fafo ble grunnlagt av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og
omdannet til en stiftelse i 1993 med bidrag fra Landsorganisasjonen i Norge, Norsk
Kommuneforbund, Orkla ASA, Umoe AS, Elkem ASA, NKL, Sparebank 1 Gruppen
ASA, og Telenor AS.
Forskningsstiftelsen Fafo har som mål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår,
demokrati, utvikling og verdiskaping. Basert på høye forskningsetiske og metodiske
standarder bidrar vi til et grunnlag for samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk
utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og
handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og prosesser.

Virksomheten
Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as (Fafo AIS) har som formål å drive
forskning, utredning og andre relevante tjenester om levekår og utviklingsstrategier i
land i konflikt, overgangsfase og utvikling. Fafo AIS er ett av flere institutter i Norge
som arbeider med utenrikspolitiske tema og utviklingsspørsmål.
Styret besto i 2011 av styreleder Jon Hippe, Karin Beate Theodorsen, Anne Kristin
Sydnes og Per Arild Garnåsjordet, samt Henriette Lunde og Kathleen Jennings. I
2011 har Svein Erik Stave fungert som styremedlem for Jennings som har et
utenlandsopphold.
Forskningen ved AIS fokuserer tematisk på menneskers levekår og sosiale tilpasning i
konfliktområder og i utviklingsland. Instituttet har spesiell kompetanse på sårbare
grupper som flyktninger, ofre for menneskehandel, irregulære migranter,
barnearbeidere og ofre for naturkatastrofer og klimaødeleggelser. Situasjonen for
kvinner, barn og unge står sentralt. Levekårsforskningen har over tid blitt mer rettet
mot spesialiserte tema som helse og ernæring, barne- og mødredødelighet,
miljøskader og psykiske skader som følge av krig, fattigdom eller naturkatastrofer.
Instituttets har geografisk kjernekompetanse på Afrika, Midtøsten og Kina. I
regionale krigssoner har også instituttet opparbeidet en betydelig kompetanse i
konfliktøkonomi: samspillet mellom økonomiske interesser, konflikt og levekår i
regioner preget av krig.
Instituttet legger stor vekt på produksjon av empirisk forskning av høy kvalitet.
Gjennom årene har instituttet utviklet en anerkjent metodisk kompetanse i kvantitative
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levekårsundersøkelser, ofte under krevende forhold. Slike studier gir nye data om
sosiale og økonomiske forhold som gir gode grunnlag for relevant planlegging i de
aktuelle land og for det internasjonale samfunnet. Den i utgangspunktet kvantitative
kompetansen har over tid utviklet seg til en bredde av ulike tilnærminger, både
kvantitative og kvalitative, for å kunne nå spesielt sårbare grupper som for eksempel
ofre for menneskehandel, barnesoldater eller barnearbeidere.
Etter hvert har instituttets metodiske erfaring bidratt til nye oppdrag for
indikatorutvikling for å måle utviklingsstrategier, fredsbyggingsarbeid eller
gjenoppbygging etter naturkatastrofer.
Instituttet samarbeider med internasjonale organisasjoner for å oppsummere erfaringer
fra og øke kunnskapen om å løse konflikter og bygge fred. De fleste prosjektene
gjennomføres med lokale partnere og bidrar til gjensidig læring. Forskningen bidrar
til relevant kunnskap for politiske utviklingsstrategier, så som gjenoppbygging etter
katastrofer eller reintegrering i fredsbyggingsfaser. Våre studier kommer til
anvendelse både for nasjonale myndigheter, donorland og internasjonale aktører som
FN, EU og Verdensbanken.

Forskningsvirksomheten
Instituttet sto ovenfor flere utfordringer i 2011; på begynnelsen av året var det svekket
prosjekttilgang på noen av instituttets forskningsområder og på slutten av året var
instituttet underbemannet. Forskningen ble i 2011 organisert i to faglig sammensatte
grupper som gjenspeiler instituttets kompetanse og prioriteringer: Konflikt og
tilhørighet og Levekår og tilpasning. Den faglige aktiviteten mhp vitenskaplig
produksjon var langt lavere i 2011 enn i 2010, men nivået er høyere enn foregående år
og reflekterer en vedvarende satsning ved instituttet. Fafo AIS fortsatte i 2011
satsingen på å øke doktorgradsandelen i staben. I det følgende gis det en kort
presentasjon av noen utvalgte prosjekter som representerer bredden i instituttets
prosjektportefølje.

Utvalgte prosjekter

Jordskjelvstudier i Sichuan
Jordskjelvet som rammet det sørvestlige Kina 12. mai 2008 var det sjette største
regnet i antall døde siden 1900, og ødela like mange boliger som det finnes i Norge.
Kinesiske myndigheter ba Chinese Academy for Science and Technology for
Development (CASTED) å utarbeide en rask oversikt over folks behov og tilpasning
etter katastrofen. Den 15. juli 2008 leverte CASTED med støtte fra Fafo-AIS sin
første rapport til kinesiske myndigheter basert på om lag 3000 intervjuer med hushold
i det jordskjelvrammede området i Sichuan. Denne rapporten ble et av grunnlagene
for myndighetenes plan for gjenoppbyggingen etter katastrofen.
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I 2009 og 2011 gjennomførte CASTED og Fafo-AIS to nye undersøkelser i det
samme området. Hensikten var nå å følge gjenoppbyggingen og hvordan folk forholdt
seg til denne. I hver runde ble om lag 4000 hushold intervjuet, og data ble også samlet
inn fra landsbyene og byene der intervjuene fant sted. To utvalgsundersøkelser av
bedrifter i et av de jordskjelvrammede fylkene i Sichuan ble også gjennomført for å
forstå små og mellomstore bedrifters tilpasning til jordskjelvet og gjenoppbyggingen.
Undersøkelsene står på mange måter i en særstilling. Det er sjelden at det gjøres
utvalgsundersøkelser basert på sannsynlighetsutvalg etter store naturkatastrofer – det
meste som blir gjort er oftest mer impresjonistisk. Det er også sjelden at de er så store
som undersøkelsene i Sichuan, og at de blir gjennomført så kort tid etter en katastrofe.
Med unntak av oppfølgingsstudiene etter tyfonen Nargis i Myanmar er det unikt at det
gjennomføres flere sammenlignbare studier etter en stor naturkatastrofe. Endelig er
det sjelden at slike undersøkelser favner bredere enn folks umiddelbare behov:
undersøkelsene i Sichuan omfattet også politiske sider og folks vurdering av
hjelpearbeidet og gjenoppbyggingen.
Sichuanstudiene har fått stor betydning for utforming av kinesisk politikk i
gjenoppbyggingen. De utgjør også et verdifullt forskningsmateriale som kan utnyttes
til å forstå virkningen av store katastrofer og gjenoppbyggingsstrategier.

Levekår blant palestinske flyktninger i Jordan
Gjennom to prosjekter, kartlegges levekårene til palestinske flyktninger i og utenfor
Jordans 13 flyktningleire. Leirprosjektet finansieres av norsk UD gjennom Jordans
Department of Palestinian Affairs (DPA), mens innsamling og analyse av statistikk
om palestinske flyktninger utenfor leir er finansiert av norsk UD, Sveits og EU
gjennom UNRWA. De to prosjektene koordineres tett, og vi samarbeider med Jordans
statistiske byrå om datainnsamlingen.
Prosjektene er svar på manglende statistikk om de palestinske flyktningene i Jordan,
som utgjør over 40 % av en befolkning på drøyt 6 millioner. Jordanske myndigheter
og FN ønsker bedre informasjon for å styrke politikken ovenfor de svakest stilte
flyktningene. Hvor mange bor i leirene? Hvor utbredt er arbeidsledighet og
fattigdom? Hvor er boligforholdene verst? Hvilke utdannings- og helsetjenester
benytter flyktningene seg av, og er de fornøyd med tjenestene? For å skaffe til veie
nødvendig statistikk, ble det i 2011 gjennomført en folketelling i alle flyktningleire
(den første noen gang), og vi gjennomførte en levekårsundersøkelse i leirene og (på
nyåret 2012) utenfor leir.
En rekke rapporter vil publiseres i 2012. De vil sammenlikne forholdene mellom de
ulike leirene samt kontrastere situasjonen i leirene med situasjonen i den øvrige
flyktningbefolkningen. Dertil skal det sammenliknes med nasjonal statistikk for å
vurdere flyktningenes levekår opp mot den øvrige jordanske befolkningen. Og sist,
men ikke minst, skal dagens levekår sammenliknes med situasjonen for 15 og 10 år
siden, da Fafo også gjennomførte levekårsundersøkelser i den palestinske
flyktningbefolkningen i Jordan. Den gang var flyktningenes levekår i gjennomsnitt
ikke vesensforskjellig fra andre jordaneres, med unntak av leirflyktningene, som falt
utenfor deler av arbeidsmarkedet og hadde en større andel fattige.
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Folketellingen fra 2011, som for første gang fjør det mulig å sammenlikne forholdene
i de 13 flyktningleirene på en grundig måte, viser at det er til dels betydelig forskjeller
dem i mellom hva gjelder fattigdom og boligstandard. De dårligst stilte leirene har en
større andel flyktninger uten fulle rettigheter, noe som er med å forklare ulikheten.
Antallet boliger med inadekvate byggematerialer, som bølgeblikkplater i taket, er
flere enn tidligere antatt.
De to prosjektene inneholder også opplæring av ansatte i DPA og UNRWA, som skal
gjøre dem i stand til å benytte de datasettene som de tre undersøkelsene genererer.

Irregulære migranters levekår i Norge
Prosjektet om irregulære migranters levekår i Norge var en studie hvor
utgangspunktet var migrantenes selvopplevelse av konsekvensene ved å leve uten
lovlig opphold. Fokus var på bolig, helse, arbeid og familierelasjoner. Prosjektet ble
gjort på oppdrag for Utlendingsdirektoratet. Prosjektet bygger på en tidligere studie
Fafo-AIS har utført med midler fra Utlendingsdirektoratet, og inngår i en serie
prosjekter om asylprosessen og livet etter avslag på asylsøknaden.
Et av hovedfunnene var at dette er en svært sammensatt gruppe med ulike behov,
avhengig om de bor i mottakssystemet eller utenfor. Mange av respondentene
rapporterte om kroniske helseproblemer, og de hadde svært ulik tilgang til
helsetjenester. Felles var det at de sjelden får tilstrekkelig hjelp. Et annet viktig funn
var at boligsituasjonen var den største utfordringen for denne gruppen, og at det ikke
finnes verken offentlige eller private akuttiltak på boligsituasjonen slik man ser for
andre utsatte grupper i samfunnet. En viktig anbefaling i prosjektets sluttrapport var at
man må utrede barns situasjon som irregulære migranter videre. Vi pekte også på
hvordan mange av de problemene de irregulære migrantene sliter med bare kan løses
gjennom å tilby personer som har vært i en irregulær situasjon over en lang periode
opphold.

Publisering
Fafo AIS bidro i 2011 til 19 artikler i tidsskrift eller vitenskapelig antologi (mot 34 i
2010) og produserte tre kapitler i fagbøker eller sentrale tidsskrifter uten
fagfellevurdering (4 i 2010). I tillegg publiserte en av forskerne en vitenskapelig bok
på et internasjonalt forlag og en annen en internasjonal fagbok. Den vitenskapelige
publiseringen gikk ned fra 2010 til 2011, men gir likevel en økning fra tidligere år.
I tillegg fortsetter det å være viktig for Fafo AIS at forskerne bidrar med
forskningsbasert kunnskap i det offentlige ordskiftet og beslutningsprosesser og at vi
formidler på en måte som er tilgjengelige for norske og internasjonale brukere av
forskning. Dette sikrer vi gjennom for eksempel rapporter, og i 2011, bidro forskerne
ved Fafo AIS til 18 rapporter (mot 19 i 2011). Fafo AIS’ forskere holdt i 2011 109
brukerrettede foredrag (mot 85 i 2010) og hadde 38 kronikker/kommentarer på trykk
(34 i 2010). I tillegg er fortsatt AIS’ forskere svært synlige i norske, men også
utenlandske, medier som intervjuobjekter knyttet til aktuelle saker. 250 individuelle
intervjuer er registrert for 2011.
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Fortsatt drift
Styret og daglig leder mener det er riktig å legge til grunn for fastsettelsen av årsregnskapet at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Årsregnskapet, resultat og disponeringer
Fafo AIS hadde en samlet prosjektinntekt på 40,9 millioner kroner i 2011 (inkludert
4,6 mill.kr i basisbevilgning). Det har vært god aktivitet i AIS. Oppdragsgiverne var
hovedsakelig departementene, men også internasjonale organisasjoner som FN, EU
og Verdensbanken og lokale myndigheter i de landene hvor vi arbeider. Norges
forskningsråd har stått for en økende andel av finansieringen sett i forhold til andre
norske myndigheter de siste årene, et resultat av økt kompetanse og fokus på denne
finansieringskilden.
Fafo AIS mottok en andel på 4,6 millioner kroner av Forskningsstiftelsen Fafos
grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd.
Hovedtyngden av prosjektinnsatsen ble utført i Midtøsten, Afrika og Kina.
Årsunderskuddet ble på 0,784 mill. kr som foreslås overført fra annen egenkapital.
Egenkapitalen utgjør etter dette 2,2 mill. kr, hvorav 0,5 mill. kr er aksjekapital.
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Arbeidsmiljøet og det ytre miljø
Fafo AIS hadde i gjennomsnitt 36 ansatte i 2011 (36 i 2010) inkludert en lokalt ansatt
i Jerusalem, én i Gaza og én i Kina.
Selskapet samarbeider med de tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten i å vurdere og
utvikle arbeidsmiljøet. Selskapet inngikk avtale om Inkluderende arbeidsliv i 2002, og
en fornyelse i 2011. Sykefraværet for hele året har vært 3,8 % av total arbeidstid, mot
4,5 % året før. Det er ingen ansatte som har blitt tidligpensjonert eller uføretrygdet i
2011.
Virksomheten er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø. Det har ikke vært
noen skader eller ulykker blant de ansatte.

Likestilling
Det er en overvekt av kvinner i staben, med 25 årsverk utført av kvinner og 11 av
menn. Fordelingen mellom kvinner og menn i ledende stillinger er balansert. Fafo
AIS har en kvinnelig daglig leder og to mannlige forskningssjefer. Kjønnsbalansen i
den øvrige ledergruppen er 1-1. I selskapets styre satt det i 2011 tre menn og tre
kvinner.
Gjennom avtaleverk, samarbeidsfora og ledelsesoppfølging motarbeider vi ulovlig
forskjellsbehandling innenfor selskapene i Fafo-gruppen. I tråd med
Forskningsstiftelsens Plan og strategi for perioden 2010-2012 vedtatt i 2009 ble det
utarbeidet en plan for å sikre et systematisk videre arbeid med likestilling og denne er
nå ferdigstilt.

Utsikter
Styret forventer en god tilgang av nye prosjekter i 2012.
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Oslo, den 7. mars 2012

Jon M. Hippe
Leder

Karin Beate Theodorsen
Nestleder

Anne Julie Semb

Anne Kristin Sydnes

Lars Svåsand

Henriette Lunde
Valgt av de ansatte

Svein Erik Stave
Valgt av de ansatte

May-Len Skilbrei
Daglig leder
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