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Sammanfattande kommentarer
Det globala stipendieprogrammet har haft betydelse för missionens
nationaliseringsprocess och bidragit till att ge samarbetsorganisationerna
nödvändig kompetens. Ungdomar, kvinnor och utsatta grupper, som annars
inte fått möjlighet att studera, har genom stipendieprogrammet fått utbildning
och unga människor har knutits till organisationerna. Genom PMUs kvotering
av kvinnliga studerande har genderfrågan kommit i fokus och kvinnor, som
annars inte skulle ha anställts, innehar idag tjänster inom
samarbetsorganisationerna.
Emellertid är stipendieprogrammet idag inte svaret på organisationernas behov
av kompetens. Behov och svagheter i organisationen har inte i första hand
utgjort urvalskriterier för stipendiaterna. I vilken mån stipendiaterna efter
avslutade studier har bidragit till att utveckla den organisation där de fått
anställning, har inte utvärderats.
Eftersom de flesta tjänster idag kan tillsättas med kompetent personal i landet
eller regionen, finns det ingen anledning för PMU att fortsättningsvis finansiera
stipendier för sådana tjänster.
Effekterna i det omgivande samhället av stipendiestödet kan inte mätas.
Däremot kan konstateras, att vissa, enskilda stipendiater har haft betydelse för
samhällsutvecklingen.
Det finns stora brister i det globala stipendieprogrammet. Det är administrativt
tungrott med detaljstyrning av PMU. Samtidigt följs inte programmet upp och
effekterna av insatsen är svåra att mäta.
En stor risk är att programmet i större eller mindre utsträckning bidrar till
vänskapskorruption vid utväljandet av stipendiater, bidrar till slutenhet av
organisationen, som inte behöver göra öppna rekryteringar i konkurrens för att
besätta tjänsterna och bidrar till att förstärka redan starka ledare, eftersom
dessa utser stipendiekommittéerna.
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Stipendieprogrammet har haft betydelse för organisationernas
kompetensförsörjning, särskilt för nationaliseringsprocessen och då
utbildad personal inte funnits att tillgå på arbetsmarknaden. Idag finns
utbildade personer till de flesta tjänster att tillgå i samarbetsländerna.
Därför bör stipendieprogrammet som globalt projekt inte fortsätta.
Om stipendier fortsättningsvis ska ges, bör de ges endast till ett starkt
begränsat antal personer, särskilt till sådana som kan fungera som
förändringsagenter inom organisationerna.
Stipendierna bör utgöra utbildningskomponenter i bredare
kapacitetsutvecklingsprojekt, där specifika villkor ska vara uppfyllda
inom partnerorganisationen.
Nya utbildningar, verktyg och metoder bör utvecklas som ett stöd till
partnerorganisationernas egen kompetensförsörjning.
Samtal bör initieras med vissa partnerorganisationer som har ett starkt
intresse av att utveckla sin organisation om deras behov av stöd och hur

det skulle kunna utformas i deras specifika situation.

