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Resumé 

 

I kapitel 1 gennemgås den danske politik og strategi for bistand til uddannelse.  

Statsminister Helle Thorning Schmidt blev i efteråret 2012 udpeget som en af 10 internationale 
”ambassadører” for FN’s uddannelsesinitiativ Education first.  Umiddelbart efter udtrykker hun i sin 
tale til folketingets åbning klar dansk vilje og commitment til at støtte uddannelse i verdens fattige 
lande.  

”Når en befolkning skal bygge deres land op, så er der en byggesten, som 
er vigtigere end alt andet. Når børnedødeligheden skal ned. Når 
fattigdommen skal ned. Når ligheden mellem kvinder og mænd, rige og 
fattige skal op. Så handler det basalt om én ting: Uddannelse. Uddannelse 
til både piger og drenge. Derfor er Danmark parat, når FN spørger, om vi 
vil hjælpe med uddannelse i de fattige lande. Med at uddanne lærere. Med 
nye skolebøger. Med at få børn fra de fattigste familier, og særligt flere 
piger, i skole. For det sætter gang i udviklingen, og det løfter velstanden, 
når uddannelse er for de mange og ikke kun de få”. 

I forbindelse med vedtagelsen af den nye strategi for udvikling ”retten til et bedre liv” tilkendegiver 
Udviklingsminister Christian Friis Bach ved flere lejligheder, at Danmark stadig anser uddannelse 
som vigtig for udvikling generelt og derfor en sektor udviklingsbistanden skal støtte. Begge dele er 
klare politiske signaler til at uddannelse vil være en prioriteret sektor og tilgang i den danske 
udviklingsbistand i årene fremover. 

Den nye strategi for udvikling - Retten til et bedre liv - og dens fire valgte fokusområder markerer at 
retten til uddannelse og forbedringer af uddannelsessystemerne er et væsentligt element for at 
fremme udvikling og rettigheder. I strategien for det ene fokusområde sociale fremskridt 
understreges det at Danmark fortsat ønsker at støtte uddannelse som sektor, men i højere grad 
gøre det gennem generel budgetstøtte og dialogen med landenes regeringer herom, samt 
igennem multilaterale institutioner, og endelig gennem støtte til civilsamfundsorganisationers, 
herunder også gennem danske NGO’ere og deres partneres, arbejde med at advokere for retten til 
kvalitetsuddannelse. Strategien bekræfter og skærper dermed den linje der bla. blev lagt i den 
tidligere udviklingspolitiske strategi og som i praksis indebar at de 8 bilaterale 
uddannelsessektorprogrammer i de traditionelle udviklingslande udfases (nogle dog i forbindelse 
med lukning af hele landeprogrammet), mens det danske bidrag til Global Partnership for 
Education øges. 

I de øvrige af strategiens fokusområder er uddannelse generelt og fx teknisk-faglige uddannelse 
og fokus på unge ikke så udtalt som i tidligere strategier og bla. nævnes uddannelse ikke specifikt 
under skrøbelige stater/stabilitets-området, ligesom uddannelse indgår med begrænset vægt i 
afsnittene om grøn vækst og rettigheder. Da Uddannelsesnetværkets analyse blev udarbejdet i 
2009, indgik unge og teknisk-faglig uddannelse med massiv vægt i konklusionerne fra 
Afrikakommissionen og i strategien for vækst og beskæftigelse, som imidlertid stadig er gældende. 
Det er ikke muligt præcist at vurdere hvorvidt og i hvilket omfang den modernisering og 
opprioritering af de tekniske faglige erhvervsuddannelser, der dengang blev sat på dagsordenen er 
slået igennem i landeprogrammerne især i Afrika. Det vil fremover være relevant at se på hvordan 
uddannelses indtænkes i de nye landeprogrammer, der designes i løbet af 2013 med henblik på at 
udmønte den nye overordnede strategi for udvikling med fokus på rettigheder.  
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I forhold til den nye strategis opprioritering af dansk bistand til skrøbelige stater er Danmark 
involveret i uddannelsessektoren med et stort program i Afghanistan, og der gives støtte til 
uddannelsesprogrammer i Pakistan og Burma (som forvaltes multilateralt af UNICEF), der begge 
forudses forlænget, og endvidere er en uddannelsesindsats i Somalia under overvejelse. Det kan 
imidlertid konstateres at afsnittet om skrøbelige stater; stabilitet og beskyttelse er uddannelse kun 
nævnt en gang som en del af de serviceopgaver lokale myndigheder skal støttes i at tilvejebringe. 
En mere specifik handlingsplan for skrøbelige stater er under udarbejdelse og hvilken placering 
uddannelse får her er endnu uvis. 

 

I kapitel 2 analyseres omfanget og karakteren af den danske bistand til uddannelse. 

Det dokumenteres at Danmark siden1998 har ydet bilateral bistand til uddannelse på mellem 470 
og 640 mio. kr. årligt og således ligget relativt stabilt omkring de 550 mio. i groft gennemsnit. 
Andelen af den bilaterale bistand der går til uddannelse har været jævnt faldende, men dette tal er 
dog ikke helt retvisende på grund af skift i opgørelsesmetoder og definitioner af hhv. bilateral og 
multilateral bistand. Hvis man derimod kigger på andelen af den totale bistand der går til 
uddannelse, så udviser procenttallene for 2010 og 2011 for første gang i mange år en stigning i 
forhold til foregående år og niveauet for 2011 på 6,2% er den højeste procentandel siden 2000.  

Det bemærkes dog at det netop blev forudset i rapporten fra 2009 at finansieringen af udfasningen 
i de mange sektorprogrammer under lukning ville indebære en høj støtte til uddannelse til og med 
2013, men derefter falde. Gennem de sidste 5 år er der igangsat udfasning i 8 lande (Mozambique, 
Zambia, Burkina Faso, Benin, Bhutan, Nepal, Nicaragua og Bolivia), hvoraf de tre er endeligt 
lukkede, mens udfasningen fortsætter indtil 2013-2014 i 5 lande. Med lukningen af 
sektorprogrammerne bliver den traditionelle bilaterale støtte reduceret med de ca. 200 mio. som de 
årlige udbetalinger hertil beløb sig til i perioden 2009-2012. I 2013 vil der fortsat udbetales støtte til 
udfasningsprogrammerne i de 5 lande på knap 200 mio., som fra 2014 falder til 39 mio. kr. og fra 
2015 til nul da de 8 sektorprogrammer er afsluttede.  

Fra 2014 vil den bilaterale støtte til uddannelse ifølge endelig finanslov for 2013 omfatte støtten til 
uddannelse i Afghanistan, der forudses fortsat på et højt niveau (115 mio. årligt og fra 2014 150 
mio. kr. årligt), samt til Burma og Pakistan (der indtil nu forvaltes af UNICEF) med beløbsstørrelser 
på godt 25 mio. og 80 mio. kr. (formentligt to årige bevillinger), samt en endnu ikke fastsat bevilling 
på 20 mio. kr.. 

Reduktionen af den bilaterale støtte til uddannelse modvirkes først og fremmest af det stigende 
bidrag til GPE, som i 2011 blev sat op fra 135 mio. kr. til 270 mio. årligt og allerede for 2012 blev 
hævet til 300 mio. kr. (med et aktstykke til finansudvalget). Efter finanslovsforhandlingerne for 2013 
blev bidraget til GPE fastsat til 300 mio. i 2013 og hæves som planlagt til 400 mio. kr. fra 2015. 
Desuden kan indregnes den påtænkte stigning i den generelle budgetstøtte, som også øger den 
danske bistand til uddannelse, da det anslås at op til ca. 20 procent af generel budgetstøtte går til 
uddannelse afhængig af landenes egne prioriteringer af sektoren i statsbudgettet.  

Omfanget af den samlede danske støtte til uddannelse ser altså ud til i de kommende år at 
fastholdes omkring de 550 mio. kr. årligt som har været bidraget i perioden frem til 2011, dog med 
et forventet dyk i 2014 indtil stigningen til 400 mio. til GPE effektueres fra 2015, men altså ikke igen 
nå op på de højder årene mellem 2011-2013 udviste. Sammensætningen og karakteren af den 
danske bistand til uddannelse vil være radikalt forskellig fra de foregående år med entydig vægt på 
skrøbelige stater især Afghanistan, samt på støtten gennem det multilaterale GPE og endelig som 
formuleret i den nye udviklingsstrategi prioritere støtte til civilsamfundets inddragelse og 
overvågning af uddannelsessektorens udvikling.   
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Danmark har i en årrække ydet en stærk indsats i GPE mhp. at styrke initiativet og sikre at den 
bistand der ydes til uddannelse herigennem også følger de gældende principper om ejerskab og 
alignment og gøres så effektiv som muligt for modtagerlandene, samt sikrer at der holdes fokus på 
kvalitet, skrøbelige stater og pigers uddannelse. De interviewede – bla. fra GPE og GCE – 
tilkendegiver at Danmark spiller en meget positiv og vigtig rolle, hvor fx værtsskabet til 
replenishment konferencen i København i november, samt Danmarks co-chairing af 
strategiprocessen ses som bevis på dette.  

Danmark roses også for på landeniveau via den bilaterale bistand at spille en vigtig rolle for at 
sikre koordinering og alignment til landenes egne uddannelsesstrategier og som en aktør der 
modvirker Verdensbankens i stigende grad projektorienterede støtteform. Det nævnes at Danmark 
på frugtbar vis kan udgøre en vigtig alternativ forvalter (supervising eller managing entity) til 
Verdensbankens rolle som GPEs implementerende agency. Informanter giver udtryk for bekymring 
over en tendens til at mange donorer følger Danmarks eksempel og udfaser de bilaterale 
sektorprogrammer med henvisning til øget støtte gennem GPE. Dette vanskeliggør GPE’s tilgang 
med at basere sig på og samle de tilstedeværende donorer i sektoren og det stiller GPE overfor 
helt nye udfordringer hvis der ikke er stabile og velfunderede lokale donorgrupper indenfor 
uddannelse (LEG). 

Der er en generel tendens til at fokuseringen, nedskæringer og effektivisering af bistanden 
indebærer at mange donorer trækker sig ud af uddannelse – i tillid til at andre eller GPE – dækker 
behovet. Carol Bellamy som er chef for GPE udtrykker stærk bekymring for at dette IKKE sker 
koordineret mellem donorerne og i en dialog med regeringer og uddannelsesministerier, der kan 
sikre at finansieringshuller og behov for teknisk støtte dækkes. Hun peger på at det udover at 
efterlade et finansieringshul, også er et stort problem at donorerne via deres uddannelsesrådgivere 
har ydet vigtig teknisk rådgivning og uddannelsesfaglig sparring til landenes 
uddannelsesministerier omkring planlægning, budgettering og prioritering, og at dette vil mangle 
når de bilaterale donorer udfaser. Det sætter generelt GPE med sin landebaserede tilgang i en ny 
situation både finansielt og teknisk, som skal diskuteres på board-niveau. 

Der udtrykkes i Danmark også bekymring for om ekspertise og indsigt i uddannelsessektoren kan 
fastholdes, når de bilaterale programmer – på nær Afghanistan lukkes ned – og når dansk 
personale ikke mere vil have løbende ansvar og føling med udviklingen og udfordringerne i 
uddannelsessektoren. Der afsættes fortsat ressourcer i udenrigsministeriet hvor ansvaret for GPE 
ligger hos en ansat i det multilaterale kontor og der er fortsat en ansat i Udviklings Faglige Tjeneste 
(UFT), der har ansvar for uddannelse, men kun som en mindre del af deres arbejdsopgaver og 
med det store pres på de menneskelige ressourcer i UM anses dette for et problem. 

 

I kapitel 3 blev udfasningsprocesserne i Burkina Faso og Nepal belyst.  

Udfasningsprocesserne i de 8 bilaterale sektorprogrammer der enten er lukket eller under 
udfasning har selvsagt været varierende og forskelligt begrundet. De er alle gennemført over en 
årrække og givet landenes regeringer og uddannelsesmyndigheder tid til at indstille sig på den 
reducerede støtte fra Danmark. For Zambia, Benin, Bhutan og Nicaragua er det 
landeprogrammerne der lukker og således også den danske bistand til uddannelse. I Mozambique 
var udfasningen af uddannelse ifølge det oplyste udtryk for en prioritering foretaget af 
Mozambiques regering, mens det for de øvrige lande var en dansk beslutning at udfase 
uddannelse. I hvilken grad udfasningen er koordineret med andre donorer og hvorvidt der i dialog 
mellem donorer og landenes regeringer er taget højde for opståede finansieringshuller, har ikke 
været muligt at undersøge i detaljer, men generelt er der kritik af at donorerne individuelt træffer 
beslutning om udfasning af bistand til uddannelse og der ikke sker en koordinering og dialog om 
hvordan effekterne af den globalt faldende bistand til uddannelse kan modvirkes.   
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For Bolivia og Burkina Fasos vedkommende tegner det til at regeringerne må indstille sig på en 
væsentlig reduktion i bistanden til uddannelse idet både Holland og Canada og formentlig andre 
donorer faser ud over samme periode som Danmark. Både Burkina Faso og Bolivia ser ud til at 
være eksempler på at udfasningen ikke sker koordineret mellem donorer og i systematisk dialog 
med regeringerne eller på baggrund af en analyse og aftaler om hvordan der fortsat sikres 
finansiering, kapacitet, bæredygtighed og ejerskab til resultater og videre processer. Især Burkina 
Faso rammes iflg. GPEs studier of et fald på over 40% i bistanden til uddannelse og selvom 
Burkina Faso markant har øget de nationale budgetter til uddannelse, så risikerer der at opstå et 
hul både hvad angår finansiering og behovet for teknisk kapacitetsstøtte. 
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Introduktion 

Uddannelsesnetværket har som et af sine formål at styrke den bistandspolitiske debat i relation til 
uddannelse blandt NGOerne, forskere, Danida og offentligheden. Til det formål fik netværket i 
2006 udarbejdet undersøgelsen Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse, der blev 
fulgt op i 2007 med yderligere undersøgelser vedr. mere kvalitative aspekter af 
uddannelsesbistanden, herunder modersmålsundervisning og civilsamfundets rolle i 
uddannelsessektoren1.  

I 2009 blev der udarbejdet en analyse af såvel den kvantitative som den kvalitative udvikling i den 
danske uddannelsesbistand – især set i lyset af øvrige bistandspolitiske udviklinger såsom Paris 
Deklarationen, de internationale institutioners (låne-)politik og den danske Afrika Kommission. 
Analysen dokumenterede at Danmark har solid ekspertise og erfaring inden for bistand til 
uddannelse fra en lang række forskellige lande og med en bred variation af modaliteter for støtten. 
Studiet viste at den danske støtte har undergået en radikal omlægning fra øremærkede projekter 
og programmer til sektorbudgetstøtte og store bidrag til og aktiv involvering i the Fast Track 
Initiative (FTI) der fra 2011 hedder Global Partnership for Education (GPE). Tendensen mod at 
udfase bilaterale uddannelsessektorprogrammer blev belyst og denne er siden blevet formaliseret 
med den nye strategi for dansk udviklingssamarbejde som fastslår at Danmark i højere grad vil 
støtte de sociale sektorer gennem generel budgetstøtte, samt støtte til civilsamfundsorganisationer 
og kun i begrænset omfang bevare bilaterale uddannelsessektorprogrammer særligt i skrøbelige 
stater. Danmark vil fortsat spille en aktiv rolle for bistanden til uddannelse multilateralt og især i 
GPE.  

GPE iværksatte I 2011 en omfattende replenishment campaign for at mobilisere funding, med 
fokus på både at øge national funding fra udviklingslandenes egne budgetter og for at øge en 
mere forudsigelig og stabil ekstern funding fra donorer. Hensigten er at modvirke det stigende 
finansieringsgap der er i og til sektoren, idet bistanden til uddannelse efter flere års stigninger, 
siden 2009 har været stagnerende. Kampagnen kulminerede med en event i København i 
november 2011, hvor både Danida stod som aktiv vært og Uddannelsesnetværket også spillede en 
særdeles aktiv rolle.  

Trods de løfter der her blev givet er billedet broget og flere lande især i Afrika syd for Sahara 
mangler midler til finansiering af uddannelsessektoren, ikke mindst foranlediget af at de bilaterale 
donorer som Danmark og Holland trækker sig ud og fokuserer bistanden på enkelte lande eller 
sektorer, uden at det sker i en tilstrækkelig koordinering mellem donorerne og med landenes 
regeringer således at der sikres midler til de sektorer der forlades. 

Uddannelsesnetværket har derfor ønsket en opdateret analyse af dansk bistand til uddannelse – 
både dens udvikling i modaliteter og tilgang, samt omfanget.   

                                                

 

1
 Modersmåls- og tosproget undervisning var i fokus på en konference afholdt i 2007, hvor Netværket fik 

udarbejdet undersøgelsen Danida’s policy and practice in relation to mother tongue and bilingual education – a 
preliminary mapping, og civilsamfundets inddragelse i udformning og monitorering af uddannelsespolitik Syd 
blev undersøgt og debatteret ved udarbejdelsen af studiet Danish Aid for Education and Civil Society 
Involvement i 2007. 
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Formålet med studiet er; 

At kunne bidrage til debatten om den Danske bistand til uddannelse gennem en analyse af;  

 Udviklingen i den Danske bistand til uddannelse i relation til relevante ændringer i dansk og 
international bistands politikker, såsom stigende fokus på at støtte sociale sektorer gennem 
multilateral bistand.  

 Case studium af et til to lande hvor Danmark udfaser støtte til uddannelse, med henblik på 
at identificere veje og mekanismer hvorigennem Danmark kan sikre bæredygtighed og 
ejerskab til resultaterne af uddannelsessektorprogrammerne når der udfases.  

 Dokumentere og opdatere udviklingen i omfanget af dansk bistand til uddannelse og 
finansieringsmodaliteter 

 

Analysen er foretaget i Danmark og har omfattet dokumentstudier samt interview med bl.a. chefen 
for GPE Carol Bellamy, Sarah Beardmore fra GPE og David Archer fra Global Campaign for 
Education (GCE), Danidas chef for Ulandsfaglig tjeneste (UFT), uddannelsesrådgiveren herfra, 
samt den uddannelsesansvarlige på ambassaden i Bolivia. 

Kapitel 1 omhandler den danske politik og strategi for bistand til uddannelse og belyser, hvordan 
uddannelse indgår i understrategier og fokusområder. Kapitel 2 kortlægger omfanget og formerne 
for den danske bistand til uddannelse i perioden 2009-2012 og estimater for de kommende år, og i 
kapitel 3 belyses udfasningen af de to bilaterale danske uddannelsesprogrammer i hhv. Burkina 
Faso og Bolivia.  
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 1. Dansk bistand til uddannelse – under omlægning 

 

”Når en befolkning skal bygge deres land op, så er der en byggesten, som 
er vigtigere end alt andet. Når børnedødeligheden skal ned. Når 
fattigdommen skal ned. Når ligheden mellem kvinder og mænd, rige og 
fattige skal op. Så handler det basalt om én ting: Uddannelse. Uddannelse 
til både piger og drenge. Derfor er Danmark parat, når FN spørger, om vi 
vil hjælpe med uddannelse i de fattige lande. Med at uddanne lærere. Med 
nye skolebøger. Med at få børn fra de fattigste familier, og særligt flere 
piger, i skole. For det sætter gang i udviklingen, og det løfter velstanden, 
når uddannelse er for de mange og ikke kun de få”. 

Sådan formulerede Statsminister Helle Thorning Schmidt Danmarks dedikation til uddannelse i sin 
åbningstale til folketinget d. 2. oktober 2012. Hun er udpeget af FNs generalsekretær til at indgå i 
initiativet ”Education first” og tilkendegiver at Danmark vil gøre en særlig indsats på 
uddannelsesområdet. Når dette inddrages i statsministerens tale til folketingets åbning, så ses det 
som udtryk for Danmarks fortsatte engagement i at fremme alle børns adgang til en 
kvalitetsuddannelse i verdens udviklingslande og skrøbelige stater. Udnævnelsen af Helle 
Thorning Schmidt - og hendes accept af opgaven – tages som udtryk for en international 
anerkendelse af at Danmark har spillet en aktiv rolle inden for uddannelse, især igennem Global 
Partnership for Education (GPE). Statsministeren forpligter sig med talen til at fortsætte denne linie 
og understreger også, at dansk engagement vil basere sig på de internationale forpligtelser. 

Dansk udviklingsbistand til uddannelse baserer sig både på Danmarks opbakning til 2015-målene, 
hvor mål 2 er sikring af grunduddannelse til alle og mål 3 er at fremme ligestilling herunder inden 
for uddannelse. Danmark har – sammen med 163 lande - tiltrådt de 6 målsætninger i ”Uddannelse 
for alle” der blev udformet på FN’s topmødes ”uddannelsesforum” i Dakar i 2000. Der har tidligere 
eksisteret en specifik politik og strategi for den danske bistand til uddannelse, men udviklingen 
mod sektorbudgetstøtte har mindsket betydningen heraf, idet programmerne designes i dialog med 
og alignet til de enkelte landes nationale uddannelsesplaner og i mindre grad er øremærket til 
særlige indsatsområder ud fra danske prioriteringer. Den danske bistand til uddannelse baserer sig 
således primært på den overordnede strategi for udviklingssamarbejde, de relevante 
understrategier hertil, samt på internationale politikker såsom de ovenfor nævnte og på Global 
Partnership for Educations retningslinjer. Især GPE har med Danmarks aktive medvirken udviklet 
målsætninger, guidelines og indikatorer som indgår i forhandlinger med landenes 
uddannelsesmyndigheder når nye programmer udformes og betyder at regeringer, 
uddannelsesmyndigheder og donorer i fælleskab har samme referenceramme, fremfor hver sin 
uddannelses-dagsorden og kæpheste. 

 

1.1 Modaliteter i den danske bistand – til uddannelse 

Igennem de sidste 10 år har der med aid effectiveness dagsordenen været en tendens til at såvel 
den danske som den globale bistand i stigende grand  kanaliseres som generel budgetstøtte til 
partnerlandenes statsbudgetter og til finansiering af deres fattigdomsbekæmpelsesplaner, og 
dermed støttes uddannelse i samme grad som sektoren er prioriteret i det nationale budget og 
plan. Desuden kan bistanden gives som budgetstøtte til én sektor – fx uddannelse og således til at 
opfylde de nationalt formulerede og vedtagne sektorplaner eller uddannelsespolitikker, der 
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implementeres af uddannelsesministeriet og decentrale uddannelsesforvaltninger. Denne form for 
bistand betegnes sektorbudgetstøtte.  

Sektorbudgetstøtte har siden 2009 været normen for Danida generelt og guidelines til 
programudvikling fastslår at dansk bistand bør gives som sektorbudgetstøtte med mindre tungt 
vejende grunde taler i mod. Dertil kommer den traditionelle form for sektorprogrammer der er 
knyttet til (alignet med) de nationalt formulerede og vedtagne sektorplaner eller 
uddannelsespolitikker og også implementeres af landene egne myndigheder, men er øremærket 
specifikt til visse områder eller udgifter. Endelig er der den traditionelle projektform hvor donorer og 
aktører i landet i fælleskab formulerer mål og aktiviteter, som  i mere eller mindre grad er i 
overensstemmelse med nationalt vedtagne planer.  

I varierende omfang anvendes de nationale systemer og procedurer (monitorering, bogholderi, 
revision m.m.) for såvel bistandsmidlerne som for de nationale midler, frem for at ekstra procedurer 
og systemer belaster forvaltningen. I nogle tilfælde blandes donormidlerne med de nationale midler 
afsat på statsbudgettet til at finansiere uddannelsessektoren, således at det ikke kan ses (trackes), 
hvad donormidlerne specifikt er anvendt til. 

Den type bistand til uddannelse er således langt mere fleksibel, og det skulle gerne betyde, at 
bistanden anvendes i overensstemmelse med landenes reelle behov, såfremt disse er medtaget i 
sektorplaner og budgetter. Hvor donorlandene (herunder Danmark) af bæredygtighedshensyn 
tidligere ikke ville finansiere driftsudgifter som lærerlønninger og vedligeholdelse, så er tendensen 
med bred sektorstøtte, at den kan gå til både drift og investeringer og dermed muliggør, at 
bistandsstøttede investeringer også kan følges op af driftsudgifter. Der er dog en række lande, 
hvor lærerlønninger afholdes separat og administreres over finansministeriets budgetter således, 
at kun generel budgetstøtte og ikke sektorbudgetstøtte til uddannelse medfinansierer disse.  

Der kan diskuteres meget for og imod de forskellige modaliteter og det har været fremhævet at når 
bistanden medfinansierer sektorplaner frem for øremærkede projekter, så bliver områder der ikke 
er prioriteret i sektorplanerne, heller ikke tilgodeset af udviklingsbistanden. Det kan være 
tværgående hensyn, sikring af pigers uddannelse, inklusiv uddannelse til børn og voksne med 
særlige behov eller udfordringer, pædagogisk innovation og reformer og særlige 
undervisningsområder som HIV/aids, miljø etc. Omvendt kan man sige, at sektorbudgetstøtten 
netop giver mulighed for at gå i dialog med partnerlandene om at sikre sådanne områder i deres 
egne planer og prioriteringer og donorerne kan inddrage det i dialog, monitorering og evt. 
betingelser for bistanden frem for selv at designe projekter, der kun sikrer det på kort sigt. 
Civilsamfundsorganisationer bliver udfordret på at advokere over for egne 
uddannelsesmyndigheder og søge indflydelse på sektorplanerne frem for på donorernes projekter. 

Danmark har i de fleste af programmerne inden for uddannelse arbejdet og arbejder fortsat i de 
tilbageværende uddannelsessektorprogrammer på at modaliteten for både den danske støtte, 
andre donorers støtte, samt måden GPE’s finansiering designes i de enkelte lande skal være så 
alignet som muligt og helst som sektorbudgetstøtte – altså skal gå til at finansiere gennemførelsen 
af nationale uddannelsessektorplaner for at sikre effektivitet og bæredygtighed. På baggrund af de 
tidligere nævnte internationale strategier forsøges det at påvirke, at de nationale planer sætter 
præcise mål op for både access og kvalitet. Det ligger i forlængelse af den danske strategi og 
politik og tilslutningen til de internationale dagsordener for bistandseffektivitet som formuleret med 
Parisdeklarationen, Accra Agenda for Action og formelt bekræftet i Buzan i 2011. Hvor sidste 
rapport citerede Global Campaign for Education (GCE) for at konstatere, at denne positive 
udvikling med u-øremærkede bidrag til uddannelse gik langsomt, ser den imidlertid nu ud til at 
være blevet decideret op ad bakke idet flere donorer og især Verdensbanken i stigende grad er 
vendt tilbage til mindre fleksible og mere administrativt tunge projekt-tilgange, hvilket også udgør 
en udfordring i GPE, som trækker på Verdensbankens adminnistrative forvaltnings strukturer. 
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Senest er næste fase af det danske uddannelsessektorprogram i Afghanistan designet som en 
sektorbudgetstøtte, der tager skridtet væk fra tidligere fasers øremærkning af de danske midler til 
særlige regioner og vil fremover overføres u-øremærket til uddannelsesministeriet. Danmark har 
her adskilt sig fra andre donorers tilgang og Afghanistan er interessant, fordi GPE også yder støtte 
til uddannelse som ikke er alignet fuldstændigt til den nationale sektorplan, men til en særlig 
interim plan GPE initierede udarbejdelsen af, selvom der forelå en sektorplan. Danmark er i 
Afghanistan lead for LEG (local education group) – den lokale donorgruppe der yder støtte til 
uddannelse og i flere lande også omfatter repræsentanter for civilsamfundsorganisationer indenfor 
uddannelse (både nationale og i nogle lande også internationale NGO’ere) og vil fremover skubbe 
på for at flere donorer og GPE aligner deres støtte til uddannelse mest muligt til den nationale 
sektorplan. 

 

1.2 Ny strategi for udviklingsbistand – retten til et bedre liv 

Et samlet folketing vedtog i juni 2012 en ny lov for dansk udviklingssamarbejde, samt gav 
opbakning til en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde ”Retten til et bedre liv”, der med fokus 
på rettigheder erstatter den to år gamle strategi ”Frihed fra fattigdom – frihed til udvikling”, som var 
vedtaget i 2010. Det helt overordnede for den nye danske tilgang er at anlægge en 
menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling. Tilgangen opfattes fleksibelt således at ”vi 
eksempelvis nogen steder vil arbejde for retten til at ytre og organisere sig og andre steder for 
retten til mad, sundhed og uddannelse……alt sammen som markante bidrag til frihed og 
fattigdomsbekæmpelse” (strategien s. 9).  

Den nye strategi omfatter 4 prioriterede fokusområder som er Menneskerettigheder og demokrati, 
Grøn vækst, Sociale fremskridt, samt Stabilitet og beskyttelse. Uddannelse som sektor behandles 
eksplicit i afsnittet om og understrategien for sociale fremskridt, og nævnes også under de øvrige 
strategier. Der lægges i strategien generelt op til en øget dansk indsats generelt i skrøbelige stater. 
I den kommende tid vil der blive udarbejdet mere operationelle guidelines for nogle af områderne, 
samt landepolitikpapirer for en række af de store partnerlande og det må her forventes at blive 
konkretiseret, hvordan strategien implementeres konkret. 

Den nye strategi fastslår, at sociale fremskridt er afgørende for udvikling, vækst og bekæmpelse af 
fattigdom og for at sætte mennesker i stand til at udøve deres rettigheder. ”Danmark vil endvidere - 
med særlig vægt på kvinder og ligestilling - sætte fordeling og rettigheder inden for de sociale 
sektorer højere på dagsordenen både i multilaterale fora og i den politiske dialog med 
udviklingslandene”. Strategien fastslår at Danmark i fremtiden vil ”i højere grad støtte sociale 
sektorer gennem budgetstøtte og multilaterale indsatser”, samt ”støtte folkelige organisationers 
muligheder for at holde staten ansvarlig for sociale mål og forpligtelser” (strategien s. 23). 

Når Danmark vil styrke sit bidrag og øge sit engagement inden for uddannelse gennem 
multilaterale fora og her især gennem GPE, men i mindre grad støtte bilaterale 
uddannelsessektorprogrammer ligger det i forlængelse af den kurs den tidligere strategi udstak. 
Den allerede trufne beslutning om at udfase de eksisterende bilaterale uddannelsessektor-
programmer bortset fra Afghanistan, samt mindre indsatser gennem UNICEF i Burma og Pakistan, 
fastholdes og fremgår senest af finansloven for 2013. Den planlagte udfasning af 
uddannelsessektorprogrammer i Burkina Faso, Bolivia, Nepal gennemføres som planlagt, mens 
uddannelsessektorprogrammer i Bhutan, Benin, Zambia og Nicaragua er eller bliver udfaset som 
følge af lukningen af landeprogrammerne og uddannelsessektorprogrammet i Mozambique er 
endeligt udfaset.  

Samtidig øges støtten til GPE som gennemgås i et senere afsnit. 
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1.3 Uddannelse indgår i fokus områderne  

Uddannelse nævnes og indgår i den nye strategis fire fokusområder. Uddannelse, innovation, øget 
adgang til viden og styrket forskning nævnes som nødvendige tiltag i alle fokusområderne. Såvidt 
vides i skrivende stund vil der ikke blive udarbejdet konkrete udmøntningsplaner, men en type 
operationelle guidelines for de fire fokusområder, men hvorvidt det her vil blive udfoldet, hvordan 
uddannelse indgår i de øvrige fokusområder og i landepolitikpapirerne, er ikke muligt at vurdere.  

Uddannelse nævnes som allerede citeret under Menneskerettigheds- og demokrati fokusområdet 
og især som en elementær ret for børn og i forbindelse med kvinders ligestilling.  

I forbindelse med Grøn vækst fastslås det at ”en nødvendig forudsætning for landbrugsudvikling og 
bæredygtig produktion er en styrket kobling mellem forskning, uddannelse, rådgivning og den 
private sektor og at Danmark vil fortsætte de sammenhængende indsatser….” og sikre adgang til 
uddannelse for de fattige landmænd og endelig står der at ”Danmark vil støtte faglige uddannelser 
og træning, som efterspørges af den offentlige og private sektor”. (Strategien s. 17-22). Det kan i 
den forbindelse konstateres at der i PPO 2011 ikke er nogen igangværende projekter inden for 
landbrugsuddannelse, hvilket dog kan have en opgørelsesteknisk forklaring. Som påvist i sidste 
undersøgelse indgår tekniske og erhvervsfaglige uddannelser i en del af de 
uddannelsessektorprogrammer der nu er under udfasning. Det er ikke muligt at få et samlet 
overblik over Danmarks indsatser på tekniske og erhvervsfaglige uddannelser, da disse i flere 
tilfælde indgår som underkomponenter i programmer inden for andre sektorer.  

I Afrika kommissionens rapport fra 2009 og dens møder i 2008 var der stort fokus på Afrikas 
ungdom og behovet for forbedringer af den sekundære uddannelse i almindelighed og de tekniske 
og erhvervsfaglige uddannelser i særdeleshed for at fremme vækst og beskæftigelse. Det blev her 
påpeget, at der er tendens til at overse behovet for kvalificering af arbejdskraften gennem teknisk 
og erhvervsfaglige uddannelser, færdighedsudvikling og kvalificerende træningsinitiativer. I den 
stadigt fungerende ”strategisk ramme for vækst og beskæftigelse 2011-2015” udarbejdet på 
baggrund af den tidligere udviklingsstrategi ”frihed fra fattigdom” er der også fokus på faglige og 
tekniske uddannelser og under værktøjer og tilgang nævnes at ”indsatser kan variere fra støtte til 
uformel træning til mere formelle og strukturerede uddannelsesforløb…fx kortere modulopbyggede 
faglige uddannelser i tæt samarbejde med det erhvervsliv, der skal bruge arbejdskraften”2.  

Som opfølgning på Afrikakommissionen blev der i 2009 indgået et samarbejde med ILO om i 3 
afrikanske lande at arbejde med udbygning af de faglige uddannelser i landområder, med henblik 
på kurser i landbrug, samt på opgradering og certificering af lærepladssystemer i byområder.  
Desuden blev der fra 2009 med forlængelse i 2012 ydet støtte til et program med Forum for 
landbrugsforskning i Afrika FARA under den Afrikanske Union til at styrke samarbejde mellem 
uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor indenfor bæredygtigt landbrug med 
henblik på at forbedre uddannelser og fremme innovation. Projekterne har efter det oplyste været 
komplicerede og om de føder ind i den nye strategis tilgang til teknisk og erhvervsfaglig 
uddannelse kan ikke aflæses. 

Under den nye strategis afsnit om stabilitet og beskyttelse og arbejdet i skrøbelige stater nævnes 
uddannelse slet ikke, hvilket er overraskende fordi der i afsnittet om sociale fremskridt står at 
”Danmark vil fastholde et begrænset antal bilaterale indsatser indenfor de sociale sektorer, særligt 
i skrøbelige stater”. Uddannelse indgår i praksis i eksisterende store programmer i skrøbelige 

                                                

 

2
 Strategisk ramme for Vækst og beskæftigelse 2011-2015, p. 22 og 24 
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stater, især Afghanistan og fik en solid placering i den humanitære strategi for 2010-2015 der 
ligeledes lagde op til en opprioritering af indsatsen i skrøbelige stater. Der arbejdes i øjeblikket på 
en udmøntning af den nye strategis fokus på skrøbelige stater og hvorvidt og hvordan uddannelse 
vil indgå er uvist.  

 

1.4 Danmarks multilaterale tilgang og rolle i GPE 

Den nye strategi lægger op til at Danmark generelt vil øge sin multilaterale bistand og især støtten 
til de sociale sektorer herunder uddannelse, samtidig med at skærpe strategi og indflydelse på 
disse - øve aktiv multilateralisme. Det begrundes med en målsætning om at udnytte de 
multilaterales expertise på feltet og reducere transaktionsomkostninger for partnerlandene;  

”Flere multilaterale organisationer er stærke spillere på det sociale område i kraft af deres 
langvarige engagement i sundhed og uddannelse. Danmark vil med et styrket multilateralt 
engagement på de sociale områder være med til at skabe synergi, tiltrække ny finansiering og 
dermed være med til mere effektivt at løfte social udvikling både kvantitativt og kvalitativt. Med 
fokus på det multilaterale system er vi samtidig med til at mindske transaktionsomkostningerne for 
udviklingslandene, som slipper for at forholde sig til mange forskellige samarbejdspartnere. Vi vil 
arbejde for at styrke integration af en rettighedsbaseret tilgang i de multilaterale organisationer og 
støtte folkelige organisationers muligheder for at følge med i og holde staten ansvarlig for sociale 
mål og forpligtelser.” (strategi s. 27). 

En analyse af den danske bistand til og gennem de multilaterale institutioner og indflydelse herpå 
er under behandling, om end den næppe vil indeholde konkrete overvejelser om uddannelse som 
sektor, så forventes den at berøre og få betydning for den generelle prioritering af de multilaterale 
institutioner bla. dem der arbejder med uddannelse såsom UNICEF, EDF, Verdensbanken og de 
regionale udviklingsbanker. Det skulle give Danmark mulighed for øget og fokuseret indflydelse, 
herunder på de multilaterale institutioners prioritering, indsats og tilgang til uddannelse. 

Det Globale Partnerskab for Uddannelse (GPE) som tidligere hed Fast Track Initiative (FTI) blev 
lanceret af Verdensbanken i juni 2002 som et globalt partnerskab mellem donorer og 
udviklingslande med det formål at hjælpe udviklingslandene til at accelerere Education for All-
processen og for at mobilisere øget finansiering fra donorerne. Udviklingslandene på deres side 
forpligter sig til at gennemføre institutionelle og politiske reformer samt sikre gennemsigtighed og 
god forvaltning, mens donorerne på deres side bidrager med en øget og bedre koordineret 
bistand. Det er fortsat et grundlæggende princip at GPE skal være landebaseret og altså støtte 
eksisterende sektorplaner og politikker i tæt samarbejde med de eksisterende donorgrupper (Local 
Education groups LEG) i landet. Finansieringen fra GPE skal supplere den interne og eksterne 
(donorer) finansiering af sektoren på baggrund af en grundig analyse af behov og 
finansieringshuller. Desuden skal GPE’s finansiering målrettes lande uden tilstrækkelig eller ingen 
donorfinansiering.  

GPE har sekretariat hos Verdensbanken og følger Verdensbankens administrative procedurer. I 
2012 indgår 46 udviklingslande, samt over 30 bilaterale og multilaterale donorer. 45 lande figurerer 
på GPE’s liste over aktuelle indikative tal for overførsler, der tilsammen beløber sig til 2.040 mio. 
USD over cirka to år (perioden varierer for landene og de samlede periode vil variere med nye 
bevillinger) 

For at komme i betragtning til finansiering fra den katalytiske fond skal ansøgerlandet have 
godkendt (endorsed) sin nationale uddannelsessektorplan. Udviklingslande der ikke har en 
uddannelsessektorplan kan søge midler fra en særlig fond til udarbejdelse af en sådan. Den 
nationale uddannelsessektorplan behandles og godkendes af GPE gennem donorkoordineringen i 
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det pågældende land (LEG) i dialog med det nationale uddannelsesministerium. GPE har opstillet 
og udviklet en omfattende række vurderingskriterier og indikatorer, som sektorplanerne skal 
opfylde for at blive godkendt, herunder garantere en betydelig indenlandsk finansiering til sektoren, 
således at de bevilgede midler ikke blot erstatter nationale. GPE har udformet et særligt format for 
analyse af de nationale sektorplaner som omfatter både en analyse af behov og af eksisterende 
indsatser og midler (needs og performance framework), som ser på behovene (status og 
indikatorer på adgang, kvalitet, ligestilling, fattigdom) og den eksterne finansiering der er til 
rådighed, samt på eksisterende politik, kapacitet, national finansiering og fremskridt i sektoren. 

Danmark har været med i GPE siden FTIs start, og har siden 2007 ydet bidrag til den katalytiske 
fond. Danmark har over en årrække spillet en meget aktiv rolle i GPE både som værter for en stor 
replenishment konference i København i november 2011 og som medlem af den arbejdsgruppe 
der netop er barslet med en ny strategi for GPE. Det danske bidrag betyder at Danmark sammen 
med Australien og Storbritanniens DFID er de førende donorer. 

Danmark var i 2008 som co-chair i den daværende struktur for FTI pro-aktive i en radikal 
omstrukturering og i at smidiggøre GPE’s procedurer og øge udbetalingshastigheden og især i at 
arbejde for at GPE i praksis er landebaseret, samler og indgår i donorkoordination og som princip 
støtter de nationale sektorplaner fremfor særlige projekter og undgår at etablere parallelle støtte 
mekanismer. I den nuværende struktur hvor Danmark indgår i en nordisk-irsk constituency har 
svenskerne haft pladsen i board of directors der mødes to gange årligt, men været i tæt 
koordination med Danmark, som også har deltaget i de centrale møder.  

Det vurderes generelt at Danmark har haft stor indflydelse, bla. på den nye strategi og er lykkedes 
med at sikre fokus på skrøbelige stater, på pigers uddannelse, på førskole uddannelse og på langt 
mere vægt på kvalitet og læring, samt endelig på at adressere lærernes rolle og behov for 
uddannelse og opkvalificering for at forbedre undervisning og læring. Det fremhæves især at 
Danmark har været helt afgørende for at GPE fortsat understreger den landebaserede tilgang og 
som udgangspunkt yder støtten som sektorbudgetstøtte, fremfor at etablere separate 
programformer, hvilket er skrevet ind i den nye strategi.3 Trods princippet om at støtte 
uddannelsessektorplanerne har praksis været at modaliteten pga. Verdensbankens administrative 
procedurer af flere betegnes som traditionelt projektorienteret og fortsat langt fra 
sektorbudgetstøtte-formen der bredt støtter den uddannelsessektorplan som GPE skal godkende.  

Det vurderes fra flere sider at Danmark gennem GPE har været med til at skubbe og øve 
indflydelse på de store penge og hvordan de omsættes i en lang række lande. Med Danmarks 
stigende bidrag til GPE forventes der at være gode muligheder for fortsat indflydelse fra dansk 
side. 

De interviewede fra GCE og GPE fremhæver at Danmark spiller en vigtig rolle og har øvet stor 
indflydelse i GPE. Carol Bellamy som er chef for GPE fremhæver Danmarks store indsats for 
uddannelse generelt og for GPE i særdeleshed. Hun udtrykker at Danmarks satsning og indsats 
som co-chair på strategi-processen har været meget positiv og værdsætter at Danmark fortsat vil 
yde en stor indsats i GPE.  

Hun udtrykker forståelse for behovet for at effektivisere og fokusere bistanden og mindske 
transaktionsomkostningerne og antallet af donorer i de forskellige lande og sektorer, men udtrykker 
stor bekymring for det hun ser som en generel tendens blandt donorerne at de bilaterale 
uddannelsessektorprogrammer udfases og især at det ikke sker i en koordineret form. Donorerne 
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fokuserer og koncentrerer deres indsatser både på færre lande og færre sektorer, men siger hun 
da det ikke sker i koordination betyder det en generel nedgang i finansieringen til uddannelse. Det 
svækker de lokale landegrupper og skaber ”orphans”, hvor få eller ingen donorer fortsætter 
indsatsen indenfor uddannelse og det stiller nye udfordringer til GPE både mht. finansiering og 
teknisk assistance. Hun fremhæver at det udover et finansieringsgap også skaber et problem med 
den tekniske støtte til planlægning og uddannelsesfaglig sparring som donorer før har bidraget 
med gennem uddannelsesrådgivere med sektorfaglig ekspertise. Hun giver udtryk for at der er 
behov for at tage en debat i GPE’s styrelse om hvordan rollen som én der bidrager med ekstra 
ressourcer og den landebaserede strategi påvirkes af de aktuelle tendenser. Hvor GPE fungerer 
med centralt placerede landeteams der rejser ud og tilser programmerne i dialog med 
uddannelsesministerierne og med LEG, så opstår der nye behov for tættere opfølgning, dialog og 
sparring med de nationale myndigheder hvis der ikke mere i væsentligt omfang kan trækkes på 
LEG med solide bilaterale donorer og deres rådgivere placeret i landene. 

David Archer fra Global Campaign for Education (GCE) og Sarah Bearmore fra GPE beklager 
uden omsvøb at Danmark i lighed med andre donorer har valgt at udfase de fleste bilaterale 
uddannelsessektorprogrammer og satse mere entydigt på GPE som mekanisme til finansiering af 
uddannelsessektoren. De udtrykker begge bekymring for at GPE, som skulle mobilisere 
ekstra/additionelle ressourcer til sektoren, i stedet ser ud til at blive en begrundelse for at beskære 
bistanden til uddannelse. Sarah Beardmore fra GPE beklager Danmarks udfasning af en række 
sektorprogrammer med henvisning til at GPE ikke implementerer og derfor ikke er stærkere end de 
partnere/donorer der er tilstede i landet. Hun tilføjer ”hvis alle gør det samme, så er der ikke noget 
GPE”.  

David Archer fra GCE peger endvidere på at Danmark også via sine arbejdsformer og modaliteter i 
de bilaterale programmer spiller en rolle i at sikre eksempler og praksis for donorkoordinering og 
alignment, som bidrager til at øve indflydelse generelt og når GPE designer sine programmer i de 
samme lande. Han peger på at Danmark kunne have koncentreret sin bilaterale bistand til 
uddannelse i nogle få lande og der have påtaget sig en aktiv rolle i LEG og gerne påtaget sig 
ansvaret for GPE programmer som supervising entity med Verdensbanken og således mindske 
Verdensbankens administrative dominans i GPE. En model som fx kunne afprøves i Burkina Faso, 
hvor Danmarks uddannelsessektorprogram fortsat er under udfasning, samtidig med at 
Verdensbanken også indstiller sit arbejde med grunduddannelse.  

Alle informanter peger på risikoen for stigende finansieringshuller som følge af at den globale 
bistand til uddannelse er faldende efter et årti med stærkt stigende bidrag. En nylig artikel fra 
RESULTs4 om Verdensbankens finansiering til grunduddannelse påpeger samme problemstilling. 
At Verdensbanken begrænser sin indsats inden for grunduddannelse og indstiller i en række 
lande. Den anbefaler en ny politik fra Verdensbanken, hvorefter banken skal indgå sammen med 
GPE og ”top up” med funding (lån eller grants) i tilfælde hvor GPE’s finansiering ikke fylder hele 
finansieringshullet i den godkendte uddannelsessektorplan. Om der er opbakning til en sådan 
tilgang i Verdensbanken er ikke undersøgt. 

Det rejser en relevant debat om optimale former og modaliteter for støtte til uddannelse og især, 
hvordan en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem donorerne opnås, således at ressourcerne 
optimeres og skaber flest resultater. Udfordringen er altså at GPE– modsat den oprindelige hensigt 
med at tiltrække flere donorer - i stedet er blevet en begrundelse for flere donorers, herunder 

                                                

 

4
 RESULTS Educational Fund Policy Brief ” The world bank and the education MDGs: Keeping our promises to 

Africa’s poorest children”. 
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Danmarks – tilbagetrækning som individuel bilateral donor. GPE kan jo på den ene side fremme 
effektivitet og arbejdsdeling ved at erstatte en crowd af donorer indenfor samme sektorer. På den 
anden side er GPE landebaseret, og støtten til nationale sektorplaner forudsætter en aktiv 
landegruppe af donorer. Der kan således være gode grunde til at nogle donorer udfaser, hvis der 
er andre aktive ligesindede donorer, der kan spille sammen med GPE, kanalisere de nødvendige 
ressourcer og løfte ansvaret for et fornuftigt partnerskab med de nationale 
uddannelsesmyndigheder, men udfordringen er at donorerne gør dette i fællesskab og aftaler en 
arbejds- og finansieringsdeling fremfor ukoordineret at trække sig ud af sektoren samtidigt. 

Endelig fremhæves det af flere at Danmark må have et antal sektorprogrammer, som giver erfaring 
og indsigt nok til at spille en aktiv rolle i donorsammenrendet i almindelighed og i GPE i 
særdeleshed. Det kan give god mening, at de ligesindede (Norge, Sverige, Holland, Canada etc.) 
donorer indgår en arbejdsdeling og ansvarsfordeling for partnerlandene, hvis det sikres, at den 
samlede finansiering af uddannelse fortsætter på minimum samme niveau. En udfasning af 
bilaterale sektorprogrammer indebærer øgede krav til GPE finansiering, som GPE ikke pt. har 
tilstrækkelige ressourcer til at honorere.  

 

1.5 Generel budgetstøtte og uddannelse 

Den nye strategi lægger op til øget brug af generel budgetstøtte og dette reflekteres i Finanslov 
2013, hvor der over en årrække budgetteres med større bidrag til generel budgetstøtte i en række 
lande. I fokusområdet for sociale fremskridt står der at ”vi vil anvende dialogen knyttet til 
budgetstøtte og vores løbende dialog med landene mere aktivt til bla. at sætte fokus på 
omfordeling af de offentlige midler til en øget national indsats på det sociale område og måle 
budgetstøttens resultater på, om sundheds- og uddannelsessystemerne styrkes”.  

De 10 kriterier der anvendes som grundlag for at give generel budgetstøtte er netop under revision 
både mhp. at gøre dem mere resultatorienterede end de nuværende som især fokuserer på de 
administrative og finansielle procedurer og samtidig harmonisere med EU’s kriterier for at forenkle 
processen for både partnerland og donorer, der ofte giver generel budgetstøtte i fælles basket 
funding arrangementer. Blandt vurderingskriterierne og opfølgningen på generel budgetstøtte er de 
opnåede resultater indenfor de enkelte landes udviklingsplaner og den nye udviklingsstrategi 
indikerer som citeret ovenfor at ville følge uddannelsessektoren og indgå i dialog med landenes 
regeringer om hvordan uddannelse prioriteres og hvilken andel af de nationale statsbudgetter der 
går til uddannelse. Det må forventes at dette afspejles i de nye kriterier for generel budgetstøtte.  

Udgiftsniveauet til de sociale sektorer som sundhed og uddannelse varierer meget mellem 
landene, både i andel af bruttonationalindkomsten (BNI) og andelen af statsbudgetterne. Den 
seneste Global Monitoring Report dokumenterer at udviklingslandene med få undtagelser har en 
markant stigning i hvor stor en andel af statsbudgettet der går til uddannelse og indikerer at 
udviklingslandene selv prioriterer uddannelse stadigt højere. Der er opstillet forskellige mål for hvor 
stor en del af BNI eller BNP der bør gå til uddannelse. GPE/FTI’s  indikator er på  2,8-3,6% af BNI, 
mens GCE indikerer at 6% af BNP bør gå til uddannelse, og begge at det nationale budget bør 
prioritere uddannelse med minimum 20% af det samlede offentlige budget5. Det er indikatorer, der 
bruges i forbindelse med godkendelse af landenes sektorplaner forud for GPE-funding og ses som 

                                                

 

5
 Fast Track Initiative’s appraisal guidelines fra 2006 opgiver disse tal, mens den nye strategi og de 

offentliggjorte needs and perfomance framework ikke angiver tal for disse, men kun at de vurderes.  
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en garanti for, at ekstern finansiering ikke bare erstatter, men komplementerer den nationale 
finansiering og undgå at de nationale midler prioriteres til andre sektorer, således at 
uddannelsesbistanden ikke føre til forbedringer, men blot erstatter en national finansiering.  

 

1.6 Civilsamfundsorganisationers indsats for Uddannelse  

I den nye strategi for udviklingssamarbejdes afsnit om sociale fremskridt understreges det at dansk 
støtte til uddannelse vil fokusere på at støtte folkelige organisationers mulighed for at holde staten 
ansvarlig for sociale mål og forpligtelser. Der lægges således op til at støtten til 
civilsamfundsorganisationer – gennem danske NGO’er og direkte – prioriterer uddannelse. Det 
anses for vigtigt at civilsamfundsorganisationer inddrages i formuleringen og gennemførelsen af 
uddannelsesplaner og i at sikre befolkningen og de mest marginaliseredes ret til uddannelse. Det 
må således forventes at Danmark vil støtte civilsamfundsorganisationers arbejde med dette og det 
er muligt at den planlagte evaluering og deraf følgende revision af strategien for støtte til 
civilsamfund vil uddybe og konkretisere denne tilgang. 

Den seneste opdatering af den danske strategi for støtte til civilsamfundsorganisationer fra 2009 
understreger i samme stil, at den danske bistand, i overensstemmelse med Accra Agenda for 
Action, skal fremme, at de politikker og planer, der ydes statslig bistand til, er bredt konsulteret og 
demokratisk vedtaget, og således fremme et demokratisk ejerskab. Den opdaterede strategi 
pointerer, at dansk støtte til civilsamfund primært skal orientere sig mod kapacitetsopbygning og 
advocacy, mens serviceydelser bla. Inden for sociale sektorer kun undtagelsesvist kan anses for 
en civilsamfundsopgave, med mindre der er tale om særlige innovative indsatser der fx adresserer 
de mest marginaliserede befolkningsgrupper og sker i overensstemmelse med statslige politikker 
og som komplementære hertil. Mange nationale uddannelsesplaner omfatter et tæt samarbejde 
mellem offentlige, private og civilsamfundsorganisationer. 

I skrøbelige stater og humanitære indsatser er det ofte NGO’er der forestår uddannelsesindsatser 
og en ny plan for udmøntning af fokus på skrøbelige stater vil vise om denne tilgang fortsættes. 

En række danske NGO’er yder også bistand til uddannelse både med Danida finansiering og med 
andre midler. De har naturligvis ikke en fælles strategi for dette arbejde, men for så vidt angår 
finansiering fra Danida, skal støtten baseres på Civilsamfundsstrategiens generelle principper. Der 
findes ikke et samlet overblik over i hvilket omfang og med hvilke modaliteter og formål de danske 
NGO’er støtter uddannelse. I Danidas projektdatabase PPO er der under DACs kode for 
uddannelse registreret alle projekter, der gennemføres med Danida midler. Projekterne spreder sig 
over en bred vifte af tiltag fra store programmer især indenfor humanitær bistand til uddannelse i 
skrøbelige stater over mindre indsatser inden for fx innovativ pædagogik og specialundervisning, til 
støtte til partnerorganisationers (fx lærerfagforeningers, regionale og nationale netværk af Global 
campaign) advocacy arbejde og kapacitetsopbygning. 

Uddannelsesnetværkets undersøgelse fra efteråret 2007 af civilsamfundets involvering i 
uddannelsessektorplanerne og dansk støtte hertil konstaterede, at kun få danske organisationer 
lavede koblingen mellem egne uddannelsesprojekter og de nationale sektorplaner. Samme 
undersøgelse viste, at kun få af de danske organisationer arbejder med uddannelse i de lande, 
hvor Danida har uddannelsessektorprogrammer, og i de lande, hvor begge parter er til stede 
(Bolivia, Nicaragua og Nepal), sker der nogen koordinering, men de danske NGO’er benytter ikke 
relationen til Danida som donor til at advokere eller netværke på vegne af sine 
samarbejdspartnerne. Det er ikke blevet undersøgt om disse tendenser har ændret sig og om 
advocacy og indflydelse på sektorplanerne og den nationale uddannelsespolitik er kommet mere i 
fokus for de projekter, danske NGO’er gennemfører i samarbejde med lokale partner-
organisationer inden for uddannelse. Givet de danske NGO’ers natur gives der ikke noget fælles 
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eller samlet svar på Hvordan de danske NGO’er vil påtage sig udfordringen og bidrage til at løfte 
målsætningen i den nye strategi om at støtte lokale civilsamfunds overvågning og sikring af 
rettigheder og sociale fremskridt, men flere NGO’er der arbejder med uddannelse har gjort sig 
væsentlige erfaringer med denne tilgang og kan bidrage til at flere på baggrund af den nye strategi 
også øger støtten til at civilsamfundet styrkes i indsatsen for bedre uddannelse.   
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2. Dansk bistand til uddannelse i tal
6
 

Den danske udviklingsbistand opdeles - som nedenstående illustration fra Danidas årsberetning 
for år 2011 viser - i to hovedkategorier; den multilaterale bistand, der kanaliseres som ikke-
øremærkede bidrag (hvor Danmark ikke specificerer til hvilke lande og formål den anvendes) til 
multilaterale institutioner som FN-organisationer, Verdensbanken, EU mfl. (indtil 2011 også GPE), 
samt den bilaterale bistand, der kanaliseres fra den danske stat til specifikke lande eller regioner, 
hvorunder hører bistand der kanaliseres af og gennem danske NGO’er, samt fra 2011 også 
bidraget til GPE, der omfattes af lagkagestykket ”ikke landefordelt bilateral bistand”7.  

I år 2011 beløb udviklingsbistanden sig til i alt 15.727 mio. kr. svarende til 0,85% af BNI. 

                                                

 

6 Danidas årsberetninger er valgt som kilde til dette kapitel, fordi OECD’s omfattende statistikker over 

udviklingsbistanden stadig ikke stemmer overens med Danidas årsberetninger. Bla, har OECDs statistikker for tidligere 
år ikke opgjort de årlige udbetalinger/disbursement, men opgør kun de vedtagne bevillinger og fra dansk side er 
bevillingerne oftest flerårige og giver de årlige opgørelser et meget skævt og misvisende indtryk (med store beløb et år 
hvor flere flerårige bevillinger er foretaget og lave tal andre år hvor der nok er udbetalt midler men ikke bevilget penge 
det år). Endelig er det stadig uvist om mindre projekter er medtaget, hvorfor Danidas årsberetninger er valgt som kilde 
her mhp. bedst mulig sammenligning. 

7
 Fra 2011 opgøres næsten al øremærket støtte gennem multilaterale institutioner, såsom GPE også som bilateral 

bistand, da dette er i overensstemmelse med OECD’s opgørelsesprincipper. Det danske bidrag til uddannelse gennem 
Global Partnership for Education (GPE - tidligere FTI), der forvaltes af Verdensbanken blev altså til og med 2010 opgjort 
som multilateral bistand fordi det kanaliseres gennem Verdensbanken og Danmark ikke øremærker til hvilke lande 
bistanden går, men fra 2011 opgøres kun bistand der heller ikke er øremærket til specifikke sektorer som multilateral. Da 
bidraget til GPE er ”øremærket”  til uddannelse (specific purposes) opgøres det fra 2011 ikke mere som multilateral 
bistand, men som bilateral og komplicerer dermed sammenligninger mellem de årlige opgørelser i Danidas årsberetning, 
hvilket der dog er taget højde for i denne rapports tal og sammenligninger.  



______________________________________________________________________________  
- 18 - 

 

2.1 Danmarks multilaterale bistand til uddannelse  

Den overvejende del af den danske multilaterale bistand består af ikke-øremærkede bidrag til de 
større FN-organisationer, til Verdensbankgruppen, de regionale udviklingsbanker og -fonde samt til 
EU’s udviklingsfond (EDF). Netop fordi den multilaterale bistand er kendetegnet ved IKKE at være 
øremærket til specifikke indsatser, er det ikke muligt at lave en præcis opgørelse over, hvor stor en 
del af den multilaterale bistand der går til uddannelse, men sammensætningen af den danske 
multilaterale bistand kan vurderes. Den nye strategi for udviklingssamarbejde lægger op til en 
stigning af den multilaterale bistand og til at Danmark styrker sin indflydelse i de multilaterale 
institutioner (aktiv multilateralisme) og prioriterer de multilaterale bidrag ud fra systematiske 
betragtninger om deres relevans og effektivitet. Det forventes at være en løbende debat om 
hvordan den danske multilaterale bistand fordeles og hvordan Danmark udøver sin indflydelse. 

Blandt de øvrige dansk støttede multilaterale institutioner8, der ifølge Global Monitoring Report 
(GMR) har indsatser inden for uddannelse, er primært EU, Unicef, Unesco og Verdensbanken 
(med de regionale udviklingsbanker).  

Det danske bidrag til UNICEF, der ifølge GMR-rapporten fra 20099 anvender 5-9% af sine midler 
på uddannelse, er løbende reduceret siden 2004, hvor det beløb sig til 243,7 mio. kr. og 180 mio. i 

                                                

 

8
 Tal for danske bidrag til multilaterale institutioner er fra Danidas årsberetninger 2004-2012. 

9
 EFA Global Monitoring Report 2009, p. 393, angiver, at af Unicefs bistand gik 5% i 2006 og 9% i 2005 til 

uddannelse. 
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2009, og har siden udgjort 155 mio. kr. årligt, men budgetteres med en stigning 2013 til 165 mio. 
kr. årligt i finansloven for 2013. Dertil kommer et dansk bidrag til på 20 mio. til UNICEFs 
humanitære arbejde og flere danske bidrag øremærket til specifikke formål og projekter (såsom 
Burma og Pakistan), som i alt øger det danske bidrag og gør Danmark til UNICEFs tiende største 
donor. Det tidligere danske bidrag øremærket til Unicefs arbejde for pigers uddannelse (UNGEI) er 
ophørt fra 2008.  

Danmarks bidrag til UNESCO, der varetager Education for All-målene beløb sig i 2010-2011 til 12-
20 mio. kr. (årsberetningen opgiver 12 mio. mens FFL 13 opgiver 40 mio. over de to år). Danmark 
stopper herefter sine bidrag til UNESCO. Bidraget budgetteres til at stoppe fra  2010.  

For European Develoment Fund (EDF), som Danmark i 2011 bidrog med 481 mio. til EDF, som 
iflg. GMR anvender ca. 6% af deres bistand til uddannelse. 

Verdensbanken (IDA) anvender iflg. GMR giver ca. 12% (ca. 7% i subsaharan Africa i 2011) af 
deres bistand til uddannelse og det danske bidrag hertil var i 2010 på 572 mio. kr., i 2011 på 481 
mio. kr. og er i Finansloven for 2013 budgetteret til at udgøre 412 mio. kr. årligt frem til 2014 
hvorefter det øges til 772 mio. kr. i 2015. 

  

2.2 Danmarks bilaterale bistand til uddannelse  

Den danske bilaterale bistand til uddannelse opgøres for 2011 i Danidas årsberetning til i alt kr. 
976,7 mio. dkk, hvoraf bidraget til GPE udgør 270 mio. kr.. Den bilaterale bistand til uddannelse er 
sammensat af mange typer bistand som gennemgås nedenfor. 

Det danske bidrag til uddannelse gennem Global Partnership for Education (GPE - tidligere FTI), 
der forvaltes af Verdensbanken blev i Danidas årsberetninger til og med 2010 opgjort som 
multilateral bistand fordi det kanaliseres gennem Verdensbanken og Danmark ikke øremærker 
hvilke lande bistanden går til. Fra 2011 opgøres bistand der er øremærket til specifikke sektorer 
imidlertid ikke mere som multilateral, men som bilateral bistand og da bidraget til GPE er 
øremærket til en specifik sektor - uddannelse (specific purposes) - opgøres det fra 2011 ikke mere 
som multilateral bistand men som bilateral bistand. Flere steder i denne rapport er bidraget til GPE 
i 2011 – i lighed med tidligere år - fratrukket tallet for den bilaterale bistand til uddannelse som 
angivet i Danidas årsrapport for 2011 for at kunne sammenligne med tidligere år.  

Danmarks første bidrag til GPE (tidligere FTI) beløb sig i 2007 til 25 mio. kr., blev i 2008 øget til 85 
mio. kr., steg igen for perioden 2009-2010 til 135 mio. kr. og udgjorde i 2011, 270 mio. kr. årligt, 
som i 2012 blev øget til 300 mio., hvilket også er budgettallet for 2013 i Finansloven for 2013, 
hvorefter det budgetteres til en stigning med 100 mio. til et bidrag på 400 mio. kr. årligt fra 2015.10  

Danmark har aktuelt igangværende uddannelsessektorprogrammer i Afghanistan, samt i Pakistan 
og Burma som forvaltes af UNICEF (I Pakistan bevilling på 50 mio. til 4 år fra 2010, der i 
Finansloven for 2013 budgetteres med en bevilling i 2015 på 80 mio. og i Burma fra 25 mio. fra 
2012 til 2 år, der budgetteres med en ny bevilling på 25 mio. i 2014 – det angives ikke for mange år 

                                                

 

10
 I Finansloven for 2012 var bidraget til GPE budgetteret til 270 mio. kr. i lighed med 2011, men blev med et 

aktstykke tiltrådt af finansudvalget øget til 300 mio.. I forhandlingerne om finansloven for 2013 blev bidraget til 
GPE øget fra de budgetterede 270 mio. for 2013 (i regeringens forslag til finanslov for 2013 (FFL 2013)) til 300 
mio. kr.. 
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de nye bevillinger ventes at være). Der budgetteres i Finansloven for 2013 med en fortsat indsats 
begge steder på hhv. 80 mio. i Pakistan fra 2015 og 25 mio. i Burma fra 2014. I forbindelse med 
forhandlingerne om finansloven for 2013 blev det aftalt at der afsættes yderligere 20 mio. kr. til 
uddannelsesindsatser i skrøbelige stater, som udmøntes i løbet af 2013. 

Danmark er i gang med at udfase bilaterale uddannelsessektorprogrammer i Nepal, Zambia, 
Benin, Burkina Faso og Bolivia, mens uddannelsesprogrammerne i Mozambique, Nicaragua og 
Bhutan er lukket ned.  

Endvidere gennemføres der uddannelsesindsatser som del af andre sektorprogrammer, en række 
uddannelsesprojekter som del af større programmer, især den humanitære bistand hvor 
uddannelse beløber sig til 28,2 mio. i 2011, naboskabsprogrammet med en allokering til 
uddannelse på 22,8 mio. i 2011 og gennem ambassadernes bevillingskompetence samt via de 
danske NGO’ers bistand til uddannelse. 

Der er svært at anslå præcist hvor meget bistand Danmark yder til uddannelse i skrøbelige stater. 
Som det fremgår af nedenstående oversigt så er uddannelsessektorprogrammet i Afghanistan det 
største og derudover er programmet i Nepal under udfasning, mens der fortsættes mindre 
programmer i Burma og Pakistan. Under den humanitære bevilling går nogle midler til uddannelse i 
Syd-Sudan, mens Somalia som har været omtalt i tidligere års undersøgelser ikke har dansk 
finansierede uddannelsesindsatser, men stadig er under overvejelse. 

Til opfølgning på Afrika kommissionens anbefalinger blev der i 2009 bevilget 30 mio. kr. og 
yderligere i 2012 et to-årigt tilsagn på 55 mio. til ILO som i 3 afrikanske lande arbejder med 
udbygning af de faglige uddannelser i landområder. Desuden blev der i 2009 givet tilsagn på 31 
mio. kr. og i 2012 på 99 mio. kr. til et program med Forum for landbrugsforskning i Afrika FARA 
under den Afrikanske Union der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner 
og den private sektor indenfor bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelser og 
fremme innovation. Der er ikke planlagt yderligere tilsagn til disse initiativer. 

Af nedenstående diagram baseret på Danidas årsberetninger fremgår det, at den danske bilaterale 
bistand til uddannelse i absolutte tal kan siges at være konstant omkring 550 mio. kr. gennem 
perioden fra 1998 til 2008, hvorefter den stiger væsentligt til et niveau på 706 mio. kr. i 2011 
(bidraget til GPE ikke medregnet). 
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Kilder: Danidas løbende årsberetninger 2000-2011
11. 

Da den bilaterale bistand i samme periode er steget både i takt med stigninger i den totale bistand 
og pga. ændrede opgørelsesmetoder mellem multilateral og bilateral bistand12, er 
uddannelsesbistandens andel af den bilaterale bistand ikke steget væsentligt trods de seneste års 
stigninger i absolutte tal, men den faldende tendens i årene fra 1998 til 2006 er vendt og går igen 
opad. Da det stigende bidrag til GPE i overensstemmelse med opgørelsesmetoderne indtil 2011 
ikke er medtaget heri, skal det bemærkes at den danske bistand til uddannelse reelt er højere hvis 
bidraget til GPE medtages. 

                                                

 

11
 Tallene er baseret på Danidas årsberetning som dog for 2011 medtæller det danske bidrag til GPE i den bilaterale bistand, 

hvilket her er trukket fra, for at kunne sammenligne med tidligere års bilaterale bistand. 

12
 Der er i perioden sket adskillige skift i opgørelsesmetoder både for den totale bistand og for den bilaterale bistand. Der sker 

løbende ændringer (senest i 2008 og igen i 2011) over, hvad der opgøres som hhv. bilateral og multilateral bistand, hvilket 
betyder, at den bilaterale bistand i dag angives højere, end hvis man havde brugt samme opgørelsesmetode som før 2003 
og som før 2011, og procenten bliver således skævvredet lavere.  
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Kilder; Danidas løbende årsberetninger år 2000-2011 (uden bidrag til GPE).  

Mens andelen af den bilaterale bistand der går til uddannelse har været nogenlunde konstant i 
perioden fra 2005, så betyder det danske bidrag til FTI/GPE at andelen af den totale bistand, der 
går til uddannelse stiger og i 2011 udgør 6,2% sammenlignet med 4,7% i 2010 og 3,8% i 2008. I 
grafen nedenfor har vi derfor set på, hvilken andel af den totale danske bistand der går direkte til 
uddannelse gennem bidrag til GPE/FTI sammenlagt med den bilaterale bistand13.  

 

Kilder; Danidas årsberetninger 2000-2011 

Sammenligner man uddannelse med de øvrige sektorer, (såsom sundhed, transport, landbrug), 
der modtager dansk bistand er uddannelse fortsat en af de største sektorer i dansk bistand efter 
offentlig administration og nødhjælp.  

 

                                                

 

13
 Bistand til uddannelse gennem andre multilaterale kanaler end GPE og midler til uddannelse via den generelle 

budgetstøtte er ikke medregnet, fordi såvel totaler som ændringer er så små, at det ikke influerer væsentligt på 
tendensen.   
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2.2.1 Danske NGO’eres bistand til uddannelse 
 

De danske NGO’ers bistand til uddannelse opgøres for 2011 til 65,8 mio. kr. og det svarer til 6,7% 
af den samlede bistand gennem de danske NGO’er. Et tal og en andel der er lavere end i 2008, 
men højere end i 2007 og generelt må siges at være relativ lav. Da den danske bistand til 
uddannelse i samme periode er steget er den andel af uddannelsesbistanden som NGO’er står for 
faldet fra op til 15% i 2006 til 9,3% i 2011. Det skal dog bemærkes, at støtte til advocacy arbejde 
eller kapacitetsopbygning af lokale organisationer indenfor uddannelse kan være opgjort under 
andre sektorkoder og derfor ikke medtaget her. Da der ikke – udover civilsamfundsstrategien - er 
nogen samlet strategi eller plan for NGO’ernes udviklingsbistand, er det ikke muligt at forudsige, 
hvorvidt disse tal vil ændre sig.  

Årstal 2005 2006 2007 2008 2009-10 2011 

Mio. kr. til uddannelse 

49,2 76,7 60 80,3 

        _  

65,8 

Andel af NGO-bistand % 5,5 7,9 6,4 8,4  6,7 

Kilde; Oplysninger fra Udenrigsministeriet 

I den nye strategi for udviklingssamarbejde understreges det i afsnittet om sociale fremskridt at 
dansk støtte til uddannelse vil fokusere på at støtte folkelige organisationers mulighed for at holde 
staten ansvarlig for sociale mål og forpligtelser og lægger således op til at støtten til 
civilsamfundsorganisationer – både gennem danske NGO’er og direkte fra Danida (via 
ambassader eller programmer) – vil prioritere uddannelse. 

2.2.2 Generel budgetstøttes bidrag til uddannelse 
Danmark er endvidere med til at bidrage til uddannelse i de lande, der modtager generel 
budgetstøtte, idet en andel af en generel støtte til implementering af et lands 
fattigdomsbekæmpelsesplan (PRSP eller PRS’erne) eller til det nationale statsbudget vil gå til 
uddannelsessektoren. GPE anslår i overensstemmelse med Global Monitoring Report, at det 
gennemsnitligt er ca. 15-20% af generel budgetstøtte, der går til uddannelse, dog med store 
variationer mellem landene afhængig af hvor stor en andel deres udgifter til uddannelse udgør på 
statsbudgettet eller i udviklingsplanerne, som finansieres med den generelle budgetstøtte. GPE’s 
indikative måltal angiver, at 20% af de nationale statsbudgetter bør gå til uddannelse, så højt sat 
kan det anslås, at 20% af dansk generel budgetstøtte kan siges at gå til uddannelse.  

Omfanget af den danske generelle budgetstøtte er imidlertid fortsat begrænset, og i 2011 beløber 
den sig til 338 mio. kr. sammenlignet med 352 mio. kr. i 2010, 365 mio. kr. i 2009, hvilket for 2011 
giver en beregnet (indirekte) støtte til uddannelse på 67,6 mio. svarende til 0,66% af den bilaterale 
bistand. Med den nye strategi for udviklingssamarbejde og i finansloven for 2013 er der lagt op til 
at øge den generelle budgetstøtte og det er som tidligere citeret særskilt nævnt som en modalitet 
der vil blive brugt mere for at støtte sociale fremskridt. Det planlægges at øge den generelle 
budgetstøtte med ca. 20% over den næste årrække. 
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2.3 Omfanget af den danske bistand til uddannelse i fremtiden 

Det er ikke muligt præcist at fremskrive omfanget af den totale danske bistand til uddannelse, da 
såvel NGO-bistanden som enkeltprojekter og programkomponenters budgetter ikke er 
tilgængelige. For danske bidrag til de multilaterale institutioner og til GPE, samt for de bilaterale 
uddannelsessektorprogrammer er der angivet indikative årlige budgettal til og med 2016 i 
regeringens forslag til finanslov, og tallene ses i nedenstående oversigt.  

Anslåede årlige udbetalinger - mio. 
kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Benin  25 25 30 62,5 62,5       

Bhutan 26 26 26   

  

    

Bolivia 22 25 38,5 38,5 38,5 21     

Burkina Faso  20 18 18,5 18,5 18,5 18,5     

Mozambique 85 91 35           

Nepal 98 75 75 62,5 62,5       

Nicaragua        

  

      

Zambia 35 37 50 10 10       

I alt mio. kr. pr. år til 
udfasningsprogrammer 311 297 273 192 192 39,5     

Fortsatte programmer:         

Afghanistan 115 105 110 120 115 115 150 150 

Pakistan Unicef 50 mio. over 4 år 
2011-2014   12,5 12,5 12,5 12,5  ? 40 * 40*  

Burma, samt ikke øremærket bidrag 
på 20 mio. kr. i 2013 til uddannelse i 
skrøbelig stat       12,5 32,5  12,5* 12,5*  ? 

Danske programmer til uddannelse – 
total 426 414,5 395,5 337 352 167,5 202,5 190 

Danske bidrag til GPE 135 135 270 300 300 300 400 400 

Danske programmer inkl. GPE - total 561 549,5 665,5 637 652 467,5 602,5  590 

Tallene indtil 2009 er fra finansloven 2011-2014 (FL 2011) og altså ikke identisk med faktiske 
årlige udbetalinger, men de indikativt budgetterede, mens tallene fra 2012 til 2016 er fra FL 2013 
og således (indikative) budgettal.  

* Tallene for Burma og Pakistan er bevillinger opgivet i finansloven for 2013 på hhv. 25 mio. i 2014, 
samt 80 mio. i 2015, men det angives ikke til hvor mange år og de er her beregnet som to-årige.  
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Som forudset i rapporten fra 2009 er bistanden til bilaterale uddannelsessektorprogrammer 
stigende til og med 2009, hvorefter den falder svagt i 2010 og igen stiger kraftigt i 2011 med store 
udbetalinger til udfasningerne som også afspejles i tallene fra Danidas årsberetning (se tabel i 
afsnit 2.2). Det høje niveau og stigende tendens kan ud fra finansloven for 2013 forudses at 
fortsætte til og med år 2013, hvor der (efter forhandlingerne om finansloven for 2013) bliver en 
stigning i dansk bistand til uddannelse. Fra 2014 medfører den endelige lukning af de 8 tidligere 
sektorprogrammer at dansk bistand til bilaterale uddannelsessektorprogrammer vil falde betydeligt 
og fra 2014 kun omfatte et stort program i Afghanistan, mindre slutfaser i Bolivia og Burkina Faso, 
samt forventede indsatser i Burma og Pakistan, der tilsammen vil beløbe sig til ca. 200 mio. om 
året, samt ekstra 20 mio. kr. i 2013. Sammenlignet med tidligere års niveau på omkring 400 mio. 
kr. for overførsler til bilaterale uddannelsesprogrammer anslås beløbet fra 2014 at komme til at 
ligge ca. 200 mio. kr. lavere sammenlignet med de tidligere år - hvilket er i overensstemmelse med 
den nye strategis ønske om at støtte de sociale sektorer på anden vis blandt gennem øgede 
bidrag til GPE. 

Hvis den generelle budgetstøtte øges med 20%, hvoraf op til 20% kan siges at gå indirekte til 
uddannelse udgør en sådan stigning op til 15-20 mio. kr. mere til uddannelse14. Desuden 
modvirkes det forudsete fald i den danske bistand til uddannelse af en stigning på 100 mio. kr. 
årligt (fra 300 mio. kr. i 2012 til 400 mio. kr) i bidraget til GPE fra 2015. 

Det er ikke muligt præcist at forudsige den danske bistand til uddannelse da faktiske årlige 
udbetalinger kan variere meget fra budgetterede og en lang række andre danske bidrag til 
uddannelse (via andre sektorprogrammer, enkeltprojekter, bistand til civilsamfundsorganisationer 
bla. gennem danske NGO’er mm.) ikke specifikt budgetteres i finansloven. Endelig er tallene for 
årene efter 2013 jo kun indikative og kan – og bliver ofte - ændret med de følgende års finanslove. 
Med disse forbehold så peger oversigten imidlertid på at den danske bistand til uddannelse vil 
falde fra det høje niveau i 2011-2013 med et særligt dyk i 2014, derefter en stigning fra 2014-
niveauet i 2015 (når bidraget til GPE øges til 400 mio. kr.), som dog ikke når op på niveauet for 
perioden 2011-2013, med mindre de indikative langtidsbudgetter som vedtaget i finansloven for 
2013 justeres og større eller flere nye indsatser igangsættes når de næste års finanslove skal 
behandles og vedtages. 

 

                                                

 

14
 Stigning på 20% i GBS vil øge denne med ca. 70 mio. hvoraf op til 20% kan siges at gå til uddannelse giver 

ca. 14 mio. mere til uddannelse. 
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3. Udfasning af dansk bilateral bistand til uddannelse i 

Bolivia og Burkina Faso 

Den danske beslutning om at udfase alle (8) bilaterale sektorprogrammer (i de traditionelle 
udviklingslande) og kun fastholde Afghanistan var forskelligt begrundet. I Benin, Zambia, 
Nicaragua og Bhutan lukker uddannelsessektorprogrammerne sammen med landeprogrammerne 
og i Mozambique prioriterede regeringen andre områder, da der skulle fokuseres. For Nepal, 
Bolivia og Burkina Faso er beslutningen om at udfase netop uddannelse truffet af Danmark som 
konsekvens af den generelle beslutning fra 2010 om at udfase bilaterale uddannelsesprogrammer 
og i stedet øge støtten til GPE.  

I de nævnte lande er der andre donorer involverede i uddannelsessektoren, og der kan være 
fordele og effektiviseringsgevinster for landene i at begrænse antallet, hvis det sker i dialog med 
regeringen og det nødvendige niveau af finansiering og behov for teknisk assistance på andre 
måder fastholdes og sikres. Det ser imidlertid ud til at tendensen er generel og en række donorer 
samtidig faser ud fra uddannelse – i lighed med Danmark med forventning om at de andre donorer 
sammen med GPE kan dække behovet for finansiering og støtte til uddannelse. Sarah Beardmore 
fra GPE udtrykker det: “the outphasing in education is not coordinated between donors and many 
donors think the other donors are doing education” og chefen for GPE Carol Bellamy understreger 
ligeledes at hovedproblemet er at udfasningen ikke sker koordineret og I indbyrdes dialog og at der 
generelt reduceres i bistanden i uddannelse.  

Der sættes i opdraget til denne opgave fokus på fortsat bæredygtighed og ejerskab til resultaterne 
af den danske støtte. På den ene side kan det konstateres at med valget af modalitet for den 
danske støtte, hvor alle uddannelsessektorprogrammer – som dokumenteret i rapporten fra 2009 – 
er ejerskab og bæredygtighed forsøgt sikret ved at yde støtte til uddannelsesministeriernes 
implementering af egne vedtagne uddannelsessektorplaner og samtidig støtte 
kapacitetsopbygning hertil. På den anden side ser det ikke ud til at der har været en tæt dialog og 
koordinering hverken mellem donorerne indbyrdes eller med uddannelsesministerierne om den 
langsigtede finansiering og behovet for teknisk støtte på længere sigt. Danmark har næppe 
kapacitet til at følge op på sektorer som der ikke mere gives sektorstøtte til, udover måske et 
særligt fokus når der gives generel budgetstøtte som fx i Burkina Faso. 

Burkina Faso og Nepal får eller har fået finansiering fra GPE, mens Bolivia ikke har søgt GPE. Det 
er svært at få et præcist billede af udfasningsprocesserne i Burkina Faso og Bolivia bla. fordi de 
endnu er uafsluttede og mange donorer ikke har meldt definitivt og klart ud. Interview med 
uddannelsesrådgivere, GPE og GCE, samt dokumentstudier samler ikke et helt billede, men 
ligesom den rapport GPE fik udarbejdet i 2011 Prospects for bilateral aid to basic education put 
students at risk peges der fra flere sider på nogle uheldige tendenser, som også Danmark har 
andel i.   

Bæredygtigheden præges endvidere af at det i mange lande er lykkedes at få landene til at 
prioritere uddannelse højere i egne budgetter og GCE angiver at mange lande når op på at 21% af 
deres statsbudgetter går til uddannelse. Både i Bolivia og Burkina har andelen af statsbudgettet, 
som går til uddannelse også været stigende og kan således være med til at sikre 
bæredygtigheden. Rapporten peger imidlertid på at det er et uheldigt signal at donorerne faser ud i 
takt med at regeringerne opprioriterer ressourcer til at løse de uddannelsesmæssige udfordringer, 
men i flere tilfælde alligevel ikke har flere midler til sektoren - trods indlysende behov - fordi 
donorerne faser ud og landenes egne ekstra midler bliver så kun erstatning for donormidler – ikke 
ekstra penge til e store opgaver med at sikre adgang og kvalitet for alle. 
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3.1 Udfasningen af uddannelsessektorprogrammet i Burkina Faso 

Danmark har støttet uddannelsessektoren i Burkina Faso siden 2003 og før det havde danske 
ngo’er i næsten 15 år støttet skolebyggeri i den nordlige del af landet. I 2011 bevilgede Danmark 
75 mio. til et 4-årigt uddannelsesprogram til , der løber frem til 2014 og er en direkte fortsættelse af 
det første program og har tre komponenter. En generel støtte via en fælles donorfund til 
uddannelsesministeriets uddannelsessektorplan, samt til en alfabetiseringsplan, og endelig en 
særlig dansk støtte til en NGO der arbejder med innovativ forbedring af de erhvervsfaglige og 
tekniske uddannelser.  

Både fra dansk og burkinsk side er der er særligt fokus på, at piger kommer i skole. Ved at øge 
antallet af kvindelige lærere, lave adskilte latriner for piger og drenge og bygge skoler i nærmiljøet 
forsøger man at fremme pigers skolegang. Selvom der næsten er ligeså mange piger som drenge i 
grundskolen (en fordeling på 98/100), er der stadig flere piger end drenge, der dropper ud af 
skolen og aldrig færdiggør deres uddannelse. Grundskolen i Burkina Faso strækker sig over 10 år, 
men langt de fleste gennemfører kun de første 6, og går altså ud med hvad der svarer til 7. klasse i 
det danske system. 

Efter en periode med fokus på at få flere børn i skole, er kvalitet i undervisningen blevet en 
højprioritet – for både Danmark, andre donorer og for den burkinske regering selv. I 2011 var der i 
gennemsnit 52 elever pr. klasse – et tal, der vil stige de følgende år, i takt med at flere børn 
kommer i skole. Samtidig kommer mange elever fra hjem, hvor forældrene er analfabeter, 
undervisningen er meget teoretisk og beskæftiger sig ikke med den virkelighed, børnene kender, 
og læreruddannelserne er ringe. 

Resultatet er, at kvaliteten i undervisningen daler, mange elever dropper ud, og at mange børn, 
selv efter 6 år i grundskolen, ikke kan læse og skrive ordentligt. Den danske tilgang til problemet 
er, at bedre læreruddannelser kan være en del af løsningen. Fra og med 2012 forlænges 
læreruddannelsen fra et til to år, og arbejdet med at gøre undervisningsindholdet relevant vil også 
indgå i de lærerstuderendes pensum. Den burkinske regering overvejer desuden at indføre 
lokalsprog som undervisningssprog i indskolingen – nu undervises der på fransk fra første klasse, 
uanset hvilket sprog børnene end taler, når de starter i skolen. 

I Burkina Faso er det et stort problem, at erhvervsuddannelserne er meget teoretiske og meget lidt 
praktiske, og der er ofte ikke sammenhæng mellem, hvad eleverne lærer, og hvad virksomhederne 
reelt har brug for. Danmark støtter den burkinske organisation Trade, der netop lægger vægt på at 
kombinere den teoretiske og praktiske undervisning. Strategien er at udvikle nye tilbud til unge på 
baggrund af lokale behov og i samarbejde med lokale myndigheder, erhvervsfolk og forældre – det 
kan være et undervisningsforløb, hvor man lærer at dyrke og bearbejde planter til 
naturmedicinalindustrien, eller uddannelser inden for kvægopdræt og forarbejdning af 
mælkeprodukter. Desuden tilbyder Trade erhvervsuddannelser på lokalsprog, og er et konkret 
burkinsk bud på at skabe sammenhæng mellem grund- og erhvervsuddannelse og mellem 
erhvervsuddannelse og jobskabelse.  

Programmet er en udfasning af den danske bilaterale støtte til undervisningssektoren i Burkina 
Faso. En beslutning, der er truffet i udmøntningen af strategien for Danmarks 
udviklingssamarbejde: ”Frihed fra Fattigdom, frihed til forandring”. Programmet bygger på 
erfaringerne fra den tidligere fase, og lægger vægt på at sikre en god udfasning ved at fokusere 
dialogen og støtten dér, hvor de største udfordringer udestår. Det drejer sig især om følgende 
områder: Kvalitet i undervisningen, uligheder mellem drenge og pigers muligheder for at få en 
uddannelse og mellem land- og bykommuner, samt utilstrækkelig alfabetisering af unge og voksne, 
der aldrig har lært at læse og skrive. Danmark vil samarbejde med en lokal NGO om at introducere 
innovative og bedre undervisningsmetoder til erstatning for de nuværende utilstrækkelige 
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undervisningsmetoder for tekniske uddannelser i Burkina Faso. Da programmet blev bevilget var 
fokus på at forbedre bistandseffektiviteten, dels ved i videst muligt omfang at støtte gennem 
fællesfonde, og dels ved at arbejde for, at sektoren bliver gjort klar til at modtage flere midler i form 
af sektorbudgetstøtte.  

19 pct. af statens ressourcer går til uddannelsessektoren generelt, og heraf går 65 pct. til budgettet 
for grunduddannelser. Fællesfondens midler indgår i finansieringen af strategien på næsten lige 
fod med statens egne midler, om end der for fællesfondens midler er særlige regler for kontrol med 
midlerne, for fordeling af midler til kommuner, og for anvendelsen af midlerne, som ikke kan flyttes 
til indsatser, der ligger udenfor grunduddannelsesstrategiens område. Fællesfonden støttes af 
Danmark, Frankrig, Holland, UNICEF og Canada. Der afholdes et årligt review i sektoren, der 
omfatter en grundig gennemgang af resultater og udestående udfordringer. Alle udviklingspartnere 
deltager, ligesom de løbende deltager i tematiske arbejdsgrupper om bl.a. kvalitet i undervisningen 
og økonomistyring.  

 
Burkina Fasos uddannelsessektor modtog i perioden 2009-2011 en betydelig støtte fra GPE /Fast-
Track initiativ (FTI) og det var perspektivet at fremtidens støtte til sektoren skal i mere udbredt grad 
gives som sektorbudgetstøtte. Regeringen og udviklingspartnerne i sektoren aftalte, at det i første 
omgang var FTI midlerne, der gives som sektorbudgetstøtte. Efter overgangsfasen vil andre 
udviklingspartnere forsøge at følge efter. Der arbejdes målrettet mod at udbedre nogle af de 
begyndervanskeligheder, der er identificeret, bl.a. i et fælles dansk hollandsk studie fra januar 
2010. Studiet viser, at ministeriet for grunduddannelser og alfabetisering stadig mangler nogen 
kapacitet i forhold til at kunne forhandle tilstrækkelige budgetter på plads med finansministeriet, 
samt at fællesfonden i nogen udstrækning er mere fleksibel end statens egne midler, og dermed 
sektorbudgetstøttemidlerne, i forhold til f.eks. udbetalinger til kommunerne. Danmark vil indgå i det 
målrettede arbejde for at udbedre disse vanskeligheder. Danmark arbejder for størst mulig 
harmonisering mellem udviklingspartnere og for, at vurderingskriterier for støtten, og dialogen 
omkring resultater, forbliver så harmoniseret som overhovedet muligt, både inden for gruppen af 
sektorbudgetstøtte partnere og mellem sektorbudgetstøttegruppen og fællesfonden. Hvis den 
danske støtte kan bidrage til at bane vejen for, at flere udviklingspartnere kan overgå til at give 
sektorbudgetstøtte, vil det have en positiv effekt på bistandseffektiviteten, også efter 2014, når 
Danmark ikke længere yder direkte bilateral støtte til uddannelsessektoren i Burkina Faso.  
 

Ved vedtagelsen af programmet blev det oplyst i notitsen til Danidas styrelse at ”De væsentligste 
andre udviklingspartnere er og forventes at forblive Frankrig, Holland, Canada, UNICEF og 
Verdensbanken. Udviklingspartnernes bidrag er kendt for 2011, men kun i begrænset omfang for 
årene derefter. Det væsentligste bidrag i 2011 er den sidste udbetaling på 248 mio. kr. fra den 
nuværende Fast-Track initiativ bevilling (2009-2011).”  

I skrivende stund tegner sig imidlertid et andet billede end det styrelsen traf sin beslutning om 
udfasning på baggrund af, idet både Canada og  Holland, som har været blandt top 3 donorerne til 
uddannelse faser ud samtidig med Danmark. Desuden faser også mindre donorer som Italien og 
Belgien ud ifølge studiet Prospects for bilateral aid to basic education put students at risk fra 
august 2011 (p. 11) og de udfasende donorers bistand til uddannelse udgør 53% af den totale 
bistand til uddannelse, som igen udgør over en tredjedel af statens samlede udgifter til uddannelse 
og således et yderst sårbart uddannelsesbudget.  

I Global Monitoring Report fra 2011 er Burkina Faso nævnt som eksempel på hvordan Hollands 
generelle udfasning fra sektoren rammer idet ”the netherlands is set to withdraw….at the same 
time as four other donors have said they also intend to pull out of education in the country” (GMR 
summary p. 19). Selvom der har været nogen dialog mellem Holland og Danmark, og det oplyses 
at Holland efter aftale med Danmark  forbliver i Benin, så faser begge lande ud af Burkina Faso og 
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demonstrerer desværre hvordan mange donorers samtidige udfasning ikke koordineres, ikke 
baseres på arbejdsdeling, analyse af komparative fordele og behov eller på hvordan bistanden kan 
effektiviseres gennem færre donorers større tilstedeværelse, men at donorerne hver især træffer 
beslutninger uden at finansieringsproblemet løses først.  

Det efterlader ifølge informanterne Burkina Faso i en meget trængt situation og efterlader et 
finansieringsgap og muligvis også et behov for fortsat teknisk støtte. Desværre betyder at Burkina 
Faso får store problemer med at nå de opsatte mål og risikerer at sakke bagud efter nogle år med 
stor fremgang på opnåede resultater indenfor uddannelse, på øget national fiansiering, ifølge GMR 
bla. opnået gennem beskatning af naturressourcer, der tjener som eksempel for andre lande.  

Det er stadig muligt at Burkina Faso kan få en ny bevilling fra GPE, men med de store donorers 
samtidige udfasning vil væsentlige erfaringer og potentielle lead-donorer eller supervising entities 
for GPE/Verdensbanken være væk. Det kan derfor diskuteres om det er mere effektivt at Danmark 
faser sit bilaterale engagement i Burkina Faso ud for at øge støtten til GPE som i stedet står 
overfor en stor udfordring – bla, med støtte til Burkina Faso – og generelt med at løfte en ny rolle 
som GPE, der var tiltænkt at basere sig på aktive tilstedeværende donorer/ Local Education 
Group, ikke er gearet eller har kapaciteten til at være lead donor i landene. 

 

3.2 Udfasningen af uddannelsessektorprogrammet i Bolivia 

Den danske støtte til uddannelsessektoren blev startet i 2005. Finansieringen af den første fase, 
fra 2005 til 2010, udgjorde DDK 180 mio., mens den nuværende støtte er på DKK 115 mio. for 
perioden 2010-2013, der iflg. forslaget til Finanslov forlænges med 21 mio. til udgangen af 2014. 
Programmet for 2010-2013 følger op på resultaterne opnået gennem den første fase, med fokus 
på støtte til det bolivianske undervisningsministeriums strategiske plan for 2010-2014, samt støtte 
til civilsamfundet. 

Det overordnede formål med den danske støtte er at bidrage til gennemførelsen af den bolivianske 
uddannelsespolitik, og den i 2010 vedtagne uddannelseslov, der med egne ord sætter fokus på 
”lige adgang for alle (inkl. piger) til uddannelse af høj kvalitet, med henblik på at skabe et retfærdigt 
og bæredygtigt samfund”. Den danske støtte til Undervisningsministeriet i fællesskab med Sverige, 
Spanien og Holland udgør fortsat den væsentligste støtte til uddannelsessektoren i Bolivia. I 2011 
sluttede FN's befolkningsprogram, UNFPA, sig til den fælles donorfond med henblik på at fremme 
dialog omkring reproduktiv sundhed i uddannelsessektoren.  

Udfordringerne i den nuværende fase ligger primært i at sikre kvalitet og relevans i undervisningen. 
Fra dansk side prioriteres specielt fremme af tosproglig undervisning og undervisningens relevans 
for arbejdsmarkedet. Der er stadig behov for at sikre, at målene for grunduddannelse til alle nås, 
selv om antallet af børn, der får en grundskoleuddannelse, er relativt højt (92 pct. i 2009). Det er 
målet, at 95 pct. af de bolivianske børn i 2015 får en grundskoleuddannelse. Samtidig vil den 
danske støtte gennem den fælles donordialog med ministeriet arbejde for en bedre fordeling af 
ressourcer i uddannelsessektoren, og for fortsat finansiel bæredygtighed af den offentlige 
finansiering af sektoren.  

Programmet har to komponenter, hvoraf den største er den generelle sektorbudgetstøtte-lignende 
bistand i form af en støttefond til uddannelsessektoren (FASE) i fælles finansiering med 
Holland, Sverige, Spanien og senest også et mindre bidrag fra UNFPA. FASE finansierer det 
bolivianske undervisningsministeriums strategiske plan for 2010-2014, der især omfatter 
læseplansudvikling, læreruddannelse, nye tekniske og erhvervsfaglige uddannelser, samt en 
udbygning af det sekundære skolesystem, som med den nye lov er blevet obligatorisk, hvilket 
medfører et stort behov for kapacitetsudvidelse både af infrastruktur og kvalificerede lærerkræfter, 
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samt en lang række andre tiltag for at implementere uddannelsesreformen. Da FASEs finansiering 
går til uddannelsesministeriet omfatter den ikke lærerlønninger, som afholdes direkte af 
finansministeriet og udgifter til lokal vedligeholdelse af skolebygninger, infrastruktur mm. afholdes 
til en vis grad af de relativt omfattende kommunale budgetter.  

Danmark har siden 2005 påtaget sig en meget stor rolle og ansvar i donorkoordineringen og er nu 
tovholder for denne frem til maj 2013. Danmark, Sverige og Holland har ydet en stor indsats både 
for at støtte udformningen og prioriteringen af den bolivianske sektorplan og tilhørende fler-årlige 
operationelle plan og budget og for at insistere på at denne skulle danne grundlag for den eksterne 
finansiering og erstatte tidligere tiders mange artede projekter fra en crowd af donorer. Det 
bolivianske ministerium har netop besluttet at al fremtidig finansiering skal kunne indskrives i 
planen således at den er alignet til deres mål for sektoren. 

Den anden komponent er Støtte til civilsamfundet. Denne del er et supplement til støtten til 
Undervisningsministeriet, og omfatter bidrag til De Oprindelige Folks Uddannelseråd (CEPOS), 
samt til et program for strategisk uddannelsesforskning. Støtten til uddannelsesrådene skal sikre, 
at de resultater, der blev opnået i den foregående fase mht. inkludering af de oprindelige folks 
rettigheder i den nye uddannelseslov, følges op med konkrete initiativer. Der lægges vægt på at 
sikre bæredygtighed af CEPOS, bl.a. gennem kapacitetsopbygning, for herved at give bedre 
adgang til støtte fra andre finansieringskilder. I den første fase af programmet blev der givet 
bistand til forskning i en række emner med relevans for uddannelsespolitikken. På nuværende 
tidspunkt er PIEB, i samarbejde med det Bolivianske Center for Forskning og Handling på 
Uddannelsesområdet (CEBIAE), i gang med at formidle og diskutere denne forskning med 
forskellige aktører fra civilsamfundet og staten, med henblik på at bidrage til implementeringen i 
praksis af den nye uddannelseslov.  

CEPOS’ene har spillet en stor rolle i udformningen af de nye læseplaner. De står med stærkt 
reduceret finansiering fra 2013, hvor den hollandske støtte stopper, og er derfor i gang med en 
strategisk diskussion om deres fremtidige rolle og niveau. Da rådene er indskrevet i loven kan en 
national finansiering tænkes og et passende niveau skal findes. Det overvejes om og hvordan 
øvrig støtte efter 2014 til civilsamfundsorganisationer inden for uddannelse eventuelt kan 
videreføres af de danske NGO’er i landet der arbejder med uddannelse (Axis, Ibis). 

Bolivia anvender en meget stor del af sit statsbudget på uddannelsessektoren, men langt det 
meste af den nationale finansiering går til lærerlønninger og til den for få år siden indførte 
skolebonus, der giver en kontant udbetaling til familierne, når barnet har gennemført et skoleår. 
Derudover har præsidenten taget initiativ til udgiftstunge indsatser i sektoren, såsom at uddele en 
bærbar computer til alle lærere i landet, hvilket finansieres direkte af statskassen – ikke via 
uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriets budget for implementering af den strategiske 
plan og gennemførelsen af den nye uddannelseslov er svagt nationalt finansieret og gennemføres 
for en væsentlig andel (ca. 85%) for donormidler, mens samme donormidler kun svarer til en 
finansiering af 3% af hele sektoren. 

Den danske beslutning om at udfase uddannelsessektorprogrammet blev taget i forbindelse med 
beslutningen om at lukke hele Bolivia-programmet. Da der senere blev lagt op til en fortsættelse af 
landeprogrammet om end på et lavere niveau – hvilket nu er endeligt vedtaget med finansloven for 
2013 – er uddannelse fra dansk side ikke foreslået som en sektor der videreføres. Det er 
tilsyneladende ikke en beslutning der er taget i dialog med Bolivias regering, men øjensynligt heller 
ikke vakt de store protester fra den bolivianske regerings side, bortset fra en beklagelse fra 
uddannelsesministeren.  

Danmark forlænger sin bistand til og med 2014 så den i lighed med de andre donorer følger den 
strategiske plans periode ud. Især udviklingen af nye læseplaner er imidlertid stærkt forsinket og 
det er tvivlsomt om denne komponent kan gennemføres som planlagt indenfor tidsrammen og der 
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udtrykkes bekymring for om resultaterne her nås, hvis arbejdet ikke er færdiggjort til udgangen af 
2014, hvor finansieringen på nuværende niveau indstilles. 

I afrapporteringen på programmet i PPO for 2011 lyder det at ”Samtidig vil den danske støtte 
gennem den fælles donordialog med ministeriet arbejde for en bedre fordeling af ressourcer i 
uddannelsessektoren, og for fortsat finansiel bæredygtighed af den offentlige finansiering af 
sektoren. Efter udfasningen af den danske støtte sikres kontinuitet gennem den fælles donorfond. 

I lighed med Danmark har også Holland besluttet at lukke alle sine programmer i Bolivia og 
Spanien har skåret bistanden generelt og til uddannelse ned til ca. 50 %. Det er således helt uvist 
hvordan donor-situationen i Bolivia ser ud efter 2014, hvor kun Sverige – udover de mindre og 
ubetydelige projektorienterede donorer - indtil videre ser ud til at fortsætte, men det vides ikke på 
hvilket niveau og muligheden for at Holland fortsat støtter gennem Sverige er på tale.   

Med hensyn til en ”arbejde for en bedre fordeling af ressourcerne i uddannelsessektoren” går det 
formentlig på at donorfonden i sin dialog med regering og uddannelsesministerium kan pushe for 
at de mange nationale midler der anvendes til uddannelse også må prioriteres til den langsigtede 
implementering af den nye lov og sektorplan og at der i Bolivia med et overskud på statsbudgettet 
er ressourcer til dette. Med Danmarks forbliven i Bolivia er der forventeligt bedre muligheder for at 
fortsætte en sådan dialog på regeringsniveau. 

 

3.3 Opsamling på udfasning af uddannelsessektorprogrammer  

Både Bolivia og Burkina Faso viser at mange donorers generelle nedskæringer af 
udviklingsbistanden og især af bistanden til uddannelse medfører at nogle lande mister væsentlige 
bidrag og donorers tilstedeværelse med teknisk støtte og sparring på kort tid. Hvor effektivisering 
af bistanden og reduktion af antallet af bilaterale donorer til en sektor kan have positive 
konsekvenser for et partnerland, så kan en ukoordineret udfasning, der ikke sker i dialog med 
landenes regering og prioriteringer have negative konsekvenser. Desuden må det anses som en 
stor udfordring for GPE at skulle omstille sig fra at være en donor der kunne yde tillægsbevillinger 
og basere sig på stærke tilstedeværende lokale donorgrupper i landene til at skulle erstatte de 
bilaterale donorer både hvad angår omfanget af finansieringen, men også den rolle lokale donorer 
spiller i udviklingen af sektoren.  

Der synes at være behov for at GPE evt. også bruges til at sikre en sådan koordinering således at 
det i fællesskab sikres at der ikke opstår nye uddannelse ”aid orphans” som GPE egentlig var 
udformet til at begrænse. Hvis donorerne skal tage Aid effectiveness dagsordenen alvorligt og 
gennemføre den koordinering der er påkrævet for at udviklingsbistanden er forudsigelig og 
gennemsigtig – kan det indebære at de måske skal løfte et ansvar ved at forblive i sektorer og 
lande som de kunne se individuelle fordele ved at udfase fra. Hvordan GPE skal løfte den nye rolle 
kan Danmark med sine betydelige og stigende bidrag, samt nye strategi og fokus på multilateral 
bistand være med til at præge, forudsat kapaciteten til fortsat at spille en aktiv og indflydelsesrig 
rolle i GPE fra sikres. 
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Annex 2 – Terms of Reference 

Study on Changes in the Danish aid to education 2009-2012 – and beyond! 

Background 

One of the objectives to the Danish NGO Education Network is to contribute to a constructive ctive 
debate on aid to education among Danish NGOs, researchers, Danida and the general public. In 
order to contribute to this goal, the network has published several studies on development aid to a 
education focusing on Danish development support (2007 and 2009).  

The study from 2009 focused on changes in the size of the bilateral and multilateral aid and the 
modalities for support to education. It was documented that Denmark has comprehensive 
experience and competences with long-term support to education from many different countries 
and using a range of modalities. The study also showed that there has been a significant change in 
Denmark’s bilateral support to education – from earmarked support through education sector 
programmes to general and sector budget support and contributions to the Fast Track Initiative 
(FTI); in 2011 renamed the Global Partnership for Education (GPE)). The trend towards out-
phasing bilateral education sector programmes has continued and the new draft strategy for 
development assistance (30 March 2012 version) advocates for a strengthened multilateral 
engagement within support to social sectors, including education. The main argument for this 
change is that I will lead to a reduction in the transaction costs for the developing countries as they 
hereby avoid having to engage with a wide range of different collaboration partners. However, as 
also documented in the 2009 study, there is still a massive need for increased global funding to 
education. 

In 2011, GPE conducted a replenishment campaign to meet the challenges ahead and reinvigorate 
political and economic support for education overall. The 2011 campaign culminated with a major 
pleding conference in Copenhagen on November 7-8, 2011 and was built around a results-
focused approach where future funding will be contingent on concrete results. The goal of the 
event was to achieve a more predictable aid from donor partners and a commitment to concrete 
results and sustained levels of domestic resources for education from developing country partners. 
The Danish Education Network played a major role in organising and implementing this event. 

Despite the progress and pledges made by donors by end of 2011 to raise additional resources for 
education, in several recent estimates, the resource gap for basic education in sub-Saharan Africa 
exceeds the available external resources. Moreover, the withdrawal of bilateral donors as Denmark 
and the Netherlands may lead to a drop in available external financing in countries such as Benin, 
Burkina Faso and Zambia over the next two years.  

Against this background the Education Network wishes to launch a study, which looks into the 
development of the Danish aid to education during the period 2009-2012, both in relation to the 
financing modalities and to changes in the size of bilateral and multilateral aid. We wish with the 
present study also to follow up on previous studies of more qualitative aspects of the Danish aid to 
education. 

 

Objectives of the study 

The overall goal of the study is to contribute to the discussion on the development in the Danish 
aid to education. The objectives of the study are: 
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 To assess the development in the Danish development aid to education in relation to 

relevant changes in Danish and international aid policies, including increased emphasis on 

supporting social sector assistance through multilateral aid   

 To conduct a case study of Danish educational support in one or two Danish programme 

countries in order to identify ways and mechanisms in which Denmark can ensure 

sustainability and ownership to the results of its education sector programme support, which 

is currently under out-phasing.  

 To document the development in the size of the aid to education and the financing 

modalities 
 

Scope of work  

The study of the development in the Danish aid to education should focus on up-dating relevant 
figures and data from previous studies for the period August 2006 – August 2009 in particular with 
regards to the following: 

 To assess the development in the Danish aid to education in relation to recent changes in 

Danish and international aid policies: We wish an analysis of which role Denmark has 

played to influence these international structures. In particular emphasis should be put on 

Denmark’s’ role as an active player in the FTI/GPE: Which are the Danish priorities and 

policies How are they being pursued?  

 To conduct a case/country study of the economic and other consequences of phasing out 

bilateral sector programme support to education in Danish aid policy. The study should be 

carried out as a desk study of one or two countries where Danish bilateral sector programme 

support is being/has been phased out and should focus on the consequences of out-phasing 

such support in terms of priorities, (possible) financial gaps, monitoring etc. What will 

Denmark do to ensure the continued financing of education and the sustainability and 

ownership of results gained through sector programme support?  

 To document the development in the size of the aid to education and financing modalities: 

We wish an update of the analysis of statistics for Danish aid to education, that was carried 

out in the previous studies in 2006 and 2009, both in relation to the bilateral and the 

multilateral aid, including budget support and support to the Education for All – Fast Track 

Initiative, as well as support to education via Danish NGOs – as far as possible including 

also how aid is distributed to fragile states (CAFs). 

 To analyze the policy changes and the resulting changes in type and level of aid to education 

for youth, 15-24 years, (i.e. Technical Vocational Training, non formal education and 

secondary education for youth) in relation to the Africa Commission and to the Social 

Progress, Green Growth and Human Rights and Democracy strategies laid out in the new 

strategy for Danish development aid (“Retten til et bedre liv”). Focus should be on current 

links between the Growth and the education and employment agenda and recommendations 

to possible future links btw these agendas. 

 


