
 
 
 
Spørgsmål 1: Hvilket bistandsniveau ønsker de Radikale? 
 
Radikale Venstre har i årevis arbejdet for igen at få udviklingsbistanden op på 1 pct. af 
BNI. Fordi vi har et ansvar for at hjælpe verdens fattige, og fordi stabilitet og vækst i 
udviklingslandene også er i dansk egeninteresse. 
 
 
Spørgsmål 2: Hvad er udviklingsbistandens vigtigste formål for de Radikale? 
 
Målet med udviklingsarbejde er først og fremmest bekæmpelse af fattigdom. 
Udviklingsbistanden skal tænkes tæt sammen god regeringsførelse og støtte til 
civilsamfundet. Men den private sektor skal også med for at sikre investeringer, som kan 
understøtte handel. Inklusiv vækst er den bedste måde at skabe holdbar udvikling på. 
Desuden skal udviklingsbistanden hjælpe fattige lande med at omstille sig til bæredygtig 
udvikling, som at tilpasse sig klimaforandringer og beskytte naturgrundlaget, ligesom 
bistanden skal bidrage til at forebygge konflikter og uroligheder. 
 
 
Spørgsmål 3: Hvordan ønsker de Radikale, at Danmark skal påvirke 
klimadagsordenen og klimatilpasningen i udviklingslandene? 
 
Vi har i den rige del af verden et kæmpe ansvar for, at de fattigste lande, som samtidig er 
hårdest ramt af klimaforandringerne, også har reel mulighed for at skabe bæredygtig 
økonomisk udvikling. Derfor foreslår Radikale Venstre bl.a. danske 
bæredygtighedsrådgivere i udviklingslande for at lære fra os af de gode danske erfaringer. 
 
 
Spørgsmål 4: Hvorvidt mener de Radikale, at andre politikker skal underlægges 
udviklingshensyn? 
 
Vi vil tænke politikområder sammen, og vi vil tænke på tværs af sektorer. Man kan ikke 
skabe udvikling uden sikkerhed, handel og investeringer, men ej heller uden 
bæredygtighed. Vores udviklingsindsats må ikke blive undermineret med national 
lovgivning, hvor vi ikke har tænkt de internationale konsekvenser igennem. Når vi taler 
udvikling, skal vi derfor også huske at se på vores egen skattepolitik, den europæiske 
landbrugspolitik og EU's handelspolitik, sikkerheds- og forsvarspolitikken osv. 
 
 
Spørgsmål 5: Mener de Radikale, at skal sikkerhed og humanitær hjælp skal 
finansieres på bekostning af den langsigtede udviklingsbistand? 
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