
 

Når verden brænder, skruer Venstre ned for brandhanen 

Globalt Fokus, platformen for folkelige organisationers udviklingssamarbejde, er chokerede over den store 

besparelse på udviklingsbistanden, som regeringen lægger op til. Verden står i brand omkring os, og 

alligevel tager regeringen penge fra verdens fattigste. Penge, der ikke blot kunne afhjælpe den eksisterende 

katastrofe, men også hjælpe med til at forebygge den næste. 

”Regeringen annoncerer uden at blinke, at der kan spares milliarder på udviklingsbistanden. Det sker 

samtidig med, at vi netop har vedtaget nye fælles forpligtende verdensmål i FN (under dansk forsæde), 

klimakatastrofen lurer, og verden står med den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. Det er ikke 

bare utidigt og ude af trit med verdens omkring os. Gennemføres besparelserne bliver det med store 

konsekvenser for fattige mennesker”, siger Lars Udsholt, Forperson for Globalt Fokus, platformen for 

folkelige organisationers udviklingssamarbejde. 

”At regeringen går imod sine egne valgløfter om flere penge fokuseret på Afrika og nærområderne er 

åbenlyst. I stedet for flere penge ender både Afrika og nærområder med besparelser. Derudover skal den 

voldsomme besparelse på bistanden foregå nærmest fra den ene dag til den anden. End ikke ønsket om en 

stærkere dansk nødhjælpsindsats kan indfries – her har regeringen blot formået at fastholde det hidtidige 

niveau.  

Så store besparelser, der kræves gennemført med ganske få måneders varsel, kan betyde et massivt spild af 

penge. Vi risikerer at se gode igangværende projekter og initiativer stoppe fra den ene dag til den anden, og 

halvt færdige projekter stå som monumenter for et Danmark, der efter regeringens opfattelse har nok i sig 

selv”, siger Lars Udsholt, Forperson for Globalt Fokus, platformen for folkelige organisationers 

udviklingssamarbejde. 

Med færre penge til udviklingsbistanden er der mere end nogensinde før brug for, at fattige mennesker kan 

kæmpe for deres rettigheder over for myndigheder og magthavere. Et arbejde de danske 

udviklingsorganisationer også får væsentlig dårligere muligheder for at støtte.  

”Et stærkt civilsamfund er en forudsætning for folkelig inddragelse og bæredygtige, stabile samfund. 

Menneskerettighederne, organisationsfrihed og det demokratiske rum er under angreb mange steder. 

Danmark har gjort en positiv forskel i verden med sit bidrag til demokratisk udvikling og støtten til 

opbyggelsen af demokratiske og bæredygtige stater i udviklingslande. At skære i civilsamfundsbistanden er 

på sæt og vis derfor et dobbelt svigt”, fastslår Lars Udsholt, Forperson for Globalt Fokus, platformen for 

folkelige organisationers udviklingssamarbejde. 

”De danske folkelige organisationer har opfordret Kristian Jensen til samarbejde, til nytænkning omkring 

den strenge opdeling mellem nødhjælp og udvikling, og til tæt dialog med de folkelige organisationer 

omkring Danmarks rolle i verden. I stedet for dette har regeringen taget bind for øjnene, mens verden 

brænder, og ladet grønthøsteren rulle henover de mangfoldige og effektive indsatser, som danske 

organisationer udfører i samarbejde med lokale partnere i udviklingslandene”, siger Lars Udsholt, Forperson 

for Globalt Fokus, platformen for folkelige organisationers udviklingssamarbejde. 

 

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, der er engageret i 
internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Foreningen arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig 
verden, hvor mennesker kan leve fri af fattigdom og udøve deres menneskerettigheder. 80 forskellige organisationer 
arbejder sammen i Globalt Fokus om at nå dette mål.  


