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Danmarks stærke udviklingsengagement hjælper ikke kun fattige mennesker i andre lande, 
men styrker også Danmarks egen position i verden. Det høje niveau af udviklingsbistand 
bidrager nemlig både til en stærk international forhandlingsposition, men giver også danske 
virksomheder en vej ind til voksende økonomier.  

Danmark har historisk set markeret sig som et af de mest generøse og udviklings-engagerede lande i 
verden. Danmark brugte i 2014 0,85 % af BNI på udviklingsbistanden, hvilket placerer os som det 4. 
mest generøse land i verden.1 Danmarks engagement viser sig dog ikke kun på størrelsen af bistanden, 
men også gennem kåringen som verdens bedste land til effektivt og professionelt at forvalte 
udviklingsbistand. 2 Vi får kort og godt det bedste ud af hver en krone, der gives i bistand. 

Kilde: OECD, http://www.compareyourcountry.org/oda?cr=3&cr1=oecd&lg=en&page=1  

 
Danmarks høje bistandsniveau kommer ikke kun verdens fattigste mennesker til hjælp, men fremmer 
også Danmarks egne interesser. Et lille lande med kun 5,6 millioner indbyggere som Danmark har ikke 
en stor stemme i internationale fora og forsamlinger. Men netop det danske engagement og rolle som 
foregangsland på udviklingsområdet har bidraget til at give Danmark større international 
anerkendelse gennem et velrenommeret omdømme – og dermed mere gennemslagskraft 
internationalt3.  
 
Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, kalder således 
Danmarks udviklingssamarbejde for ”det stærkeste instrument i Danmarks udenrigspolitik. Dens kvalitet 
og betydningsfulde omfang høster anerkendelse rundt omkring på kloden, og det giver et meget lille land 
mulighed for at opnå en indflydelse, som det ellers ikke er berettiget til.”4 
 

1 OECD, http://www.oecd.org/dac/stats/development-aid-stable-in-2014-but-flows-to-poorest-countries-still-falling.htm  
2 Center for Global Development, 2014: Commitment to Development Index. http://www.cgdev.org/sites/default/files/commitment-development-

index-print.pdf  
3 Engberg-Pedersen, Lars: En udviklingsbistand i dansk interesse” http://subweb.diis.dk/sw110431.asp  
4 Engberg-Pedersen, Lars: Ulandsbistanden kan ikke eksportere danske værdier. Politiken. http://jyllands-
posten.dk/debat/international/ECE7011116/Ulandsbistand+kan+ikke+eksportere+danske+v%C3%A6rdier/  
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Samtidig med at udviklingspolitikken bidrager til en stærkere stemme i internationale sammenhænge, 
understreger Danmarks handels- og udviklingsminister Mogens Jensen også de økonomiske fordele af 
international solidaritet. 

 
Vi skal heller ikke glemme, at det også er i vores interesse at skabe langsigtet udvikling, der 
bider sig fast. Både for at bekæmpe fattigdom med arbejdspladser, og så landene med tiden i 
stigende grad vil efterspørge danske produkter og kompetencer. Det er der allerede gode 
eksempler på i lande som Vietnam, Ghana og Bangladesh. 

Mogens Jensen, om den høje danske bistandsniveau5 
 
Kompetencen til at indgå handelsaftaler er i dag placeret hos EU. Ifølge Europa-Kommissionens 
handelsstrategi vil udviklingslande og nye vækstlande forventes at tegne sig for næsten 60 % af verdens 
BNP i 2030.6 Kommissionen fremhæver, at EU's relation til de hastigt fremvoksende økonomier i 
øjeblikket skifter fra at have fokus på udvikling og bistand til et mere ligeligt økonomisk forhold – hvor 
EU forventer, at de også åbner deres økonomier for europæisk økonomisk vinding.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Imens udviklingsbistanden bestemt ikke bør styres af egeninteresser og for egen vindings skyld, så bør 
politikerne anerkende vigtigheden af den danske bistand. Danmarks internationale relationer og 
international gennemslagskraft er direkte påvirket af vores internationale solidaritet i en stadig mere 
globaliseret verden.  
 

Synes du også, at alle folketingskandidater bør forholde sig til udviklingsbistandens moral, 
mål og størrelse? 

 
- Tag til en folketingsdebat og stil de globale spørgsmål. 

- Kontakt din lokale kandidat på twitter.  

- Bland dig i debatten – på facebook, i avisen eller nede på gaden.  

 

5 http://um.dk/da/danida/om-danida/nyheder/newsdisplaypage/?newsid=a3e9f0c9-7eca-4757-bf07-90d3f69c1c7c  
6 Europa-Kommissionen, 2010: Handel, vækst og verdensanliggender: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146969.pdf  

Danske ambassaders og NGOers tilstedeværelse og stærke netværk kan give virksomhederne 
adgang til beslutningstagere og indgang til nye markeder, og danske virksomheder kan med både 
teknologi og viden styrke den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i udviklingslandene. 
 
Mogens Jensen, Handels- og udviklingsminister, Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri, 
og Henrik Stubkjær, tidl. generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. 1 
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