
 
Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3,3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

 
20. november 2018 

Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 
Tilsvarende brev er fremsendt udenrigs- og udviklingsministrene   
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har fremsat forslag til lov om at indføre opholdskrav for ret til 
dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge. I Globalt Fokus er vi dybt bekymrede over 
lovforslaget, der vil have store negative konsekvenser for udviklings- og humanitært arbejde, hvis 
lovforslaget vedtages i dets nuværende form.  
 
Hvis loven indføres, vil medarbejdere i organisationer, der udsendes gennem internationale 
alliancer og hos lokale partnerorganisationer ude i verden, stå markant mere usikkert i forhold til 
at tage arbejde i Danmark. Dette vil ikke blot have konsekvenser for NGO’ernes arbejde, men vil 
formentlig også betyde, at færre danskere ønsker at rejse ud og få afgørende indblik i og erfaring 
med udviklings- og humanitært arbejde.  
 
I Globalt Fokus mener vi, at dette vil være et skridt i den forkerte retning, og i modstrid med 
Regeringens øvrige prioriteter indenfor Danmarks internationale engagement for en bedre og 
mere sikker verden. Vi mener, at lovforslaget vil stille hele udviklingssektoren ringere i forhold 
til det danske velfærdssamfund, og at dette er en urimelig konsekvens for en branche, hvor 
medarbejdere sætter livet på spil i deres arbejde.  
 
Regeringen er stor fortaler for FN’s Verdensmål, og denne ambition bakker vi fuldt op om. 
Verdensmålene kan være med til at flytte Danmark og verden i den rigtige retning, og danske 
aktører spiller en essentiel rolle, uanset hvor de arbejder for målene. Udviklingsministeren og 
regeringen har også i gentagne finanslove prioriteret Danmarks humanitære indsatser og støtte 
til nærområderne. I det lys stiller vi os uforstående overfor ønsket om at svække rammevilkårene 
for de organisationer og enkeltpersoner, der tager ud i verden og arbejder med at løfte verdens 
allerfattigste samt yder et essentielt bidrag for at afbøde humanitære kriser, og som udfører 
forebyggende arbejde for at skabe en bedre fremtidig tilværelse for mennesker, der ellers kunne 
se sig nødsaget til at rejse mod Europa og Danmark.  
 
Danmark har derfor en oplagt interesse i, at der kan rekrutteres medarbejdere, der har essentiel 
viden fra felten, og som kender målgruppernes virkelighed indefra – dette er viden og erfaringer, 
der kan opkvalificere Regeringens arbejde indenfor humanitære indsatser og med opnåelsen af 
FN’s Verdensmål.  
 
Lovforslaget stiller en række undtagelser, hvor ophold udenfor EU/EØS-lande kan sidestilles med 
ophold i Danmark. Ifølge lovforslaget har undtagelserne bl.a. til formål at bidrage ”til mobiliteten 
på det globale arbejdsmarked […] samt til at sikre et velfungerende arbejdsmarked i Danmark”. 
Tager man Regeringens ovenstående hensigter i betragtning risikerer lovforslaget at ramme helt 
skævt og svække arbejdsstyrkens internationale mobilitet, selv i en sektor, hvor internationale 
erfaringer, viden og netværk er helt afgørende.  
 
I lovforslaget foreslås det, at beskæftigelser, der fremmer dansk interesse, undtages 
opholdskravet. Vi håber derfor, at denne definition bliver så bred som muligt, således at arbejde 
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indenfor udviklings- og humanitære aktiviteter betragtes som værende i Danmarks interesse – og 
at det ikke begrænses til, at man arbejder i en dansk organisation eller en international 
organisation, hvor Danmark er medlem. 
 
Sluttelig kan vi også med beklagelse konstatere, at hverken Globalt Fokus, vores 
medlemsorganisationer eller andre humanitære- eller udviklingsorganisationer blev konsulteret 
ved fremsættelsen af lovforslaget. Dette til trods for forslagets oplagte relevans for vores arbejde 
og de stærkt problematiske konsekvenser af lovforslaget for aktører med internationale 
aktiviteter.  
 
Sammenlagt vil vi på det kraftigste opfordre Regeringen og Folketingets partier til at genoverveje 
dette forslag. 
 
Venlig hilsen, 
 

 
Laust Leth Gregersen 
Forperson, Globalt Fokus 
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