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Fredskorpset har spilt en viktig rolle i norsk 
bistands historie. Men hva har Det norske Freds-
korpset stått for, og praktisert? Trodde eller tvilte 
«freds korpserne» på arbeidet de utførte? Hvordan 
har synet på utvikling og samarbeid endret seg, og 
hva står Fredskorpset for i dag?

I 1963 ble de første norske fredskorpsdeltakerne sendt til 
Uganda. I tiårene som fulgte reiste nordmenn på liknende 
opp drag til land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fagfolk, 
gjerne unge, dro ut for å gjøre en innsats for land som var 
dårligere stilt enn det rike Norge. Den gang trodde mange 
nordmenn at god utvikling i fattige land måtte bygge på 
erfaringene fra velstandsutviklingen her hjemme. 

Det norske Fredskorpset har vært gjennom krise og om-
legging. I dag ser verden helt annerledes ut, enn da Freds-
korpset ble opp rettet. Tankene om utvikling og bistand 
har også endret seg. I denne boken bidrar ulike stemmer 
med vesentlige erfaringer og analyser. Sammen gir de et 
rikt og mangfoldig bilde av Fredskorpsets historie og  
betydning.

Kristin Skare Orgeret 
(f.1968) er medieviter og 
førsteamanuensis ved institutt 
for journalistikk og mediefag 
ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Mye av hennes 
forskning omhandler medier og 
journalistikk i Afrika og Asia.

Roy Krøvel (f. 1964) er historiker 
og første amanuensis ved 
institutt for journalistikk og 
mediefag ved Høgskolen i Oslo. 
Krøvel er også sivilingeniør med 
sikkerhet og risikoanalyse som 
spesialfelt.

Omslagsfoto: Ola Nyaas Åkerbakken 
og Olav Einarsen står sammen med 
Solfrid og Edvard Holter og lytter til 
kortbølgen, på sending til nordmenn 
i utlandet. Bildet er tatt på Serere 
forsøksgård i Uganda mot slutten av 
1960-tallet. Foto: Tore J. Brevik.
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