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Sak:

Avslutning eller videre samarbeid med USAID etter OIG-saken

I etterkant av «OIG-saken» og forliket med amerikanske myndigheter har Norsk Folkehjelp kommet med
forslag til USAID om endringer i kontraktspråket i forbindelse med en eventuell fortsettelse av
samarbeidet mellom USAID og Norsk Folkehjelp. Samarbeidet gjelder et humanitært program
implementert av Sør-Sudan-programmet, som er den eneste avtalen Norsk Folkehjelp har med USAID.
Norsk Folkehjelp foreslo to endringer, og USAIDs jurister har meldt tilbake at i) forholdene som er
omfattet av forliket (det vil si Iran og IDS) kan være unntatt fremtidige kontraktsforpliktelser, men at ii)
en endring som vil tilsi at erklæringene vi gir kun skal omfatte aktiviteter finansiert med USAID-midler,
ikke er aktuelt. Norsk Folkehjelps amerikanske advokater er av klar oppfatning at det ikke er rom for
videre forhandlinger rundt dette.
Tilbakemeldingen stiller Norsk Folkehjelp overfor et valg om vi vil og kan fortsette å motta
prosjektmidler fra USAID. Vi har valget mellom i) å fortsette samarbeidet med USAID i Sør-Sudan i en
prosjektperiode til (12 måneder), for å gi Norsk Folkehjelp Sør-Sudan en mulighet for en kontrollert
nedskalering og tid til å søke nye donorer, og med dette underlegge oss USAID betingelser globalt, og ii)
å avslutte samarbeidet med USAID og dermed kutte ut den største komponenten i nødhjelpsprogrammet i
Sør-Sudan. Det siste vil få store konsekvenser for mottakerne av den humanitære assistansen, for SørSudan-programmet som helhet, og til en viss grad for hovedkontoret i Oslo (se nedenfor). Samtidig har
Norsk Folkehjelp gjennom hele OIG-saken lagt til grunn at vi ikke kan akseptere at USAID legger
føringer for hvordan vi skal jobbe globalt og hvem vi skal samarbeide med, og at vi ved fortsatt
samarbeid i praksis vil måtte underlegge hele vår programvirksomhet amerikansk lovgivning.
Protokoll – 4-2012

Side 1 av 2

Vedtak:

Protokoll – 4-2012

Norsk Folkehjelp avslutter sitt samarbeid med USAID inntil vilkårene for
samarbeid, som ivaretar Norsk Folkehjelp sin uavhengighet, igjen er på plass.
Styret ber administrasjonen om å komme med tilbakemeldinger om konsekvenser
og oppfølging av vedtaket.
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