Kære Kristian Jensen,
Tak for et spændende dialogmøde hos Globalt Fokus d. 4. april. Vi satte stor pris på din åbenhed og
diskussionslyst og synes, at du har mange gode tanker om, hvordan vi får sikret vigtige balancer i den
nye udviklingspolitiske strategi.
Vi har med interesse læst baggrundspapiret til drøftelse i URU d. 20. april 2016, som viser de
foreslåede hovedspor i den nye strategi. Herunder kan du læse vores kommentarer til papiret.
Vi er naturligvis glade for at se, at civilsamfundets vigtighed er nævnt i papiret (pkt. 10).
Civilsamfund er en forudsætning for demokrati, menneskerettigheder og stabilitet. Danmark har
opbygget stor erfaring og afgørende resultater med denne støtte, og vores udviklingssamarbejde er
anerkendt i hele verden for netop støtten til og igennem civilsamfundet.
Vi vil derfor gerne opfordre til, at civilsamfundet tænkes ind som et tværgående fokusområde i den
fremtidige udviklingspolitiske strategi, og at der tænkes aktivt og innovativt i, hvordan danske NGO’er
og deres samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene bidrager strategisk til at løfte den nye
strategi samt i at sikre samarbejdet med civilsamfundet i forbindelse med alle målsætninger i
strategien også ud over mål 16, hvor civilsamfundet har en særlig rolle at spille. Civilsamfundsområdet
bør være et strategisk fokus for dansk udviklingspolitik.
Fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder er skrevet ind som omdrejningspunkt for strategien
(pkt. 4). Dette er vi meget glade for. Ligesom vi også kan se et stort behov for mere samtænkning af det
langsigtede udviklingsarbejde og humanitær bistand (pkt. 5).
Vi kan forstå opdelingen af Danmarks udviklingsarbejde i de tre hovedkategorier ’fattige og
skrøbelige’, ’fattige og stabile’ og ’vækstøkonomier’ (pkt. 8), men eftersom langt de fleste ikke-OECD
lande i verden vil falde inden for en af disse kategorier, bliver prioriteringen imellem kategorierne
vigtig. Hvis Danmark forsat skal have fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder som
omdrejningspunkt, er det nødvendigt, at langt størstedelen af den danske bistand går til fattige lande og at finansieringen af modtagelse af flygtninge i Danmark findes udenfor udviklingsbistanden. Vi vil
derfor gerne opfordre til at klare og ambitiøse mål bliver stillet for Danmarks støtte til verdens fattige
lande.
Med vedtagelsen af verdensmålene og klimaaftalen i Paris kan vi forstå behovet for en ny
udviklingspolitisk strategi. For at en sådan skal kunne implementeres, er finansiering nødvendig. Vi er
meget bekymrede for den tilbagerulning der er sket af dansk bistand over den seneste tid, med både
besparelser på bistandsrammen og en voldsomt øget finansiering af modtagelse af flygtninge i
Danmark. Nedskæringen og nedprioriteringen af udviklingspolitikken kan ikke fortsætte!
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre regeringen til at afstå fra fremtidige besparelser på bistanden,
samt til at regeringen finder penge til finansiering af asyludgifter udenfor bistanden. Dette er en
forudsætning for implementeringen af den nye strategi.
Venlig hilsen,
Globalt Fokus
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