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Kære Ulla Tørnæs 
 
Globalt Fokus, en platform for mere en 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder 
med international udvikling, miljø og humanitært arbejde, ønsker dig tillykke med 
udnævnelsen som Danmarks nye minister for udviklingssamarbejde. Vi ser frem til 
samarbejdet. 
 
I disse år er der voldsomt brug for udviklingsbistand og nødhjælp for at støtte pressede 
civilsamfundsorganisationer, hjælpe de mange flygtninge og fordrevne, afhjælpe kriser og 
klimakatastrofer verden over samt (gen)opbygge bæredygtige og modstandsdygtige samfund 
i verdens fattigste lande.  
 
Danmark har traditionelt set været foregangsland for udviklingsbistand og på trods af store 
nedskæringer i senere år, håber vi at Danmark fortsat kan have denne rolle ift. bistand, støtte 
til civilsamfund, klima og ikke mindst implementering af FNs nye verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Netop nu arbejder regeringen på en dansk implementeringsplan for FNs 
verdensmål. Dette arbejder ser vi frem til, sammen med mange andre interessenter, at deltage 
i og følge over de næste mange år frem mod år 2030.  
 
Dansk og international udviklingspolitik står i en brydningstid. 2015 var et utroligt vigtigt år 
med vedtagelsen af FNs verdensmål, klimaaftalen i Paris og udviklingsfinansieringsaftalen fra 
Addis Abeba. År 2016 har i Danmark budt på forslag til ny lov, ny dansk strategi for området 
og nye modaliteter for Danidas samarbejde med civilsamfundet. Vi ser frem til at være en 
aktiv sparrings- og samarbejdspartner for dig og ministeriet på disse emner og mange andre.  
 
Globalt Fokus medlemmer har med glæde læst regeringsgrundlagets klare beskrivelse af 
Danmarks interesse for en stærk international retsorden, herunder respekt for 
menneskerettighederne og de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig.  
 
Netop nu er Udenrigsministeriet i gang med at omlægge samarbejdsmodaliteterne med 
civilsamfundet – en stor og gennemgribende proces. Vi håber på at du vil være med til at 
holde momentum i dette arbejde. 
 
Vi ser frem til et produktivt samarbejde og vil gerne bede om et møde, hvor vi kan diskutere 
disse emner yderligere. 
 
 
Venlig hilsen, 

 
Laust Leth Gregersen 
Forperson 
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