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Høringssvar fra Globalt Fokus vedr. udkast til ny udviklingspolitisk strategi Verden 2030. #voresDKaid 
 
Globalt Fokus takker for muligheden for at indgive høringssvar ifm. udformningen af den nye 
udviklingspolitiske strategi.  
 
Den overordnede intention om at det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til opfyldelsen af 
verdensmålene er timelig og vigtig, i en tid, hvor vedtagelsen af FNs verdensmål, klimaaftalen i Paris 
og aftalen om finansiering fra Addis Abeba i 2015 tegner vigtige skridt i retning af at løse flere af 
verdens største problemer. Vi ser i udkastet til Verden2030. #VoresDKaid mange gode elementer, som 
Globalt Fokus’ medlemmer både kan støtte og styrke.  
 
Grundlæggende vil Globalt Fokus opfordre til, at der indgås en bred aftale om strategien. Kontinuitet i 
implementeringen af udviklingspolitikken er centralt for opnåelsen af de ambitiøse mål. En stærk og 
fokuseret udviklingspolitisk indsats kræver forudsigelighed omkring prioriteter og økonomi for både 
partnere, ministeriet selv og civilsamfundet. 
 
Globalt Fokus medlemmer støtter med glæde op om muligheden for at samtænke det humanitære- og 
de mere langsigtede udviklingsmæssige dele af samarbejdet med ministeriet, ligesom Globalt Fokus er 
enige i, at verdensmålene er indbyrdes sammenhængende, og at strategien nødvendigvis må adressere 
en vis bredde af disse.  
 
Herunder Globalt Fokus’ mere detaljerede kommentarer til strategien.   
 
 

Fattigdomsorienteret og rettighedsbaseret bistand med direkte udviklingsperspektiv 

Opnåelsen af Verdensmålene kan ikke ske uden en fattigdomsorienteret og rettighedsbaseret bistand. 
Noget Danmarks bistand traditionelt har været, og som vi kraftigt vil opfordre til, at den fortsætter 
med at være. Globalt Fokus er meget bekymret over, at hverken fattigdomsorientering eller 
rettighedsbasering står klart i udkastet og opfordrer til, at begge skrives klart ind og gerne allerede i 
det første afsnit. Både rettighedsbaseret udvikling og fattigdomsorientering bør være fokus for dansk 
bistand i såvel verdens fattigste - og mest skrøbelige lande som i vækstøkonomierne. 
 
I verdensmålene er princippet om ’leave no one behind’ blevet skrevet ind – princippet om, at intet 
mål er nået, hvis det ikke er nået for alle. Her har bistanden en vigtig rolle at spille, og her er en 
fattigdomsorienteret og rettighedsbaseret tilgang altafgørende.  
 
Den finansielle tyngde på fattige, stabile og fattige, skrøbelige lande (afsnit 2.5) er vigtig, men ikke 
tilstrækkelig. Både i disse lande og i vækstøkonomierne er der risiko for, at bistanden ikke at kommer 
de fattigste og mest marginaliserede til gode. Derfor mener Globalt Fokus, at mål 10 om bekæmpelse af 
ulighed også bør være et fokus for dansk udviklingspolitik. 
 
Fattigdomsorienteringen kan ikke opnås ved at leve op til den internationale målsætning om mindst 
0,2% af BNI til de mindst udviklede lande. Denne målsætning er ikke ambitiøs og risikerer at blive en 
’maksimumgrænse’ i stedet for en ’minimumsgrænse’. Herudover bør opgørelsesmetoden for 
målsætningen forbedres, da opgørelsen af dette ikke er entydig, og derfor er svær at vurdere og bruge. 
 
Globalt Fokus vil i stedet foreslå, at Danmark bruger 0,7% af BNI på faktisk bistand. Dette kan 
inkludere forskellige former for bistand, men kun til udviklingslande og bør ikke inkludere udgifter til 
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modtagelse af asylansøgere i Danmark. Bistand bør have et udviklingsperspektiv, bør komme verdens 
fattigste til gode og bør ikke ende i danske kommuner.  
 
I forhold til prioriteringen mellem verdensmålene opfordrer Globalt Fokus til, at den danske regering 
ikke blot overvejer danske prioriteter og erfaringer, men også ser bredere på, hvilke mål andre lande 
ikke prioriterer. Det er vigtigt at alle mål prioriteres af verdenssamfundet. 
 
 

Støtte til bæredygtig udvikling 

Med vedtagelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling tog verden samtidig endegyldig afsked 
med det gammeldags vækstparadigme, der ønsker vækst uafhængigt af hensyn til miljømæssig og 
social bæredygtighed.   
Vi må og skal sikre, at den helt nødvendige udvikling, der skal ske i verdens fattigste lande, ikke sker 
på bekostning af kloden eller fremtidige generationers muligheder. I den nye udviklingspolitiske 
strategi bør det derfor gøres helt klart, at den vækst og udvikling Danmark vil understøtte i 
udviklingslandene, naturligvis tager højde for alle typer af bæredygtighed, og samtidig er fattigdoms- 
og rettighedsorienteret. 
 
 

Civilsamfundets rolle i bistand 

Globalt Fokus støtter idéen om, at verdensmål 16 om fred, retfærdighed og institutioner og mål 17 om 
partnerskaber bliver gennemgående i den danske udviklingspolitik, og er generelt glad for at se 
civilsamfundet skrevet klart ind i strategien. 
 
Globalt Fokus vil gøre gældende, at civilsamfundet har en vigtig rolle at spille, særligt hvad angår 
opnåelse af mål 16. Det er umuligt at opnå fred, retfærdighed eller opbygge stærke, demokratiske, 
transparente institutioner uden at opbygge og inddrage civilsamfundet. Derfor mener Globalt Fokus, at 
opbyggelsen af uafhængige civilsamfund bør stå som en klar prioritet i teksten omkring verdensmål 
16 og 17. 
 
Overordnet er civilsamfundsinddragelse en forudsætning for opnåelse af alle verdensmålene.  
Strategien bør derfor inkludere et fokus på civilsamfund i arbejdet med alle verdensmålene. 
 
 

Forudsigelighed i den danske bistand  

Både modtagere, partnerlande og -organisationer, internationale organisationer, civilsamfundet og 
ministeriet selv er afhængige af forudsigelighed i bistanden. De seneste års stigende antal 
asylansøgere har ført til besparelser på allerede planlagte aktiviteter. Et endnu større problem har 
været de store nedskæringer vedtaget i forbindelse med finansloven 2016. Ikke bare var størrelsen på 
nedskæringerne voldsom, endnu mere ødelæggende var den korte frist, med hvilken de blev 
gennemført.  
 
Globalt Fokus vil derfor gerne opfordre til, at bistanden til verdens fattige beskyttes fra hastige 
beslutninger og ændringer. Dette gøres bl.a. ved, som nævnt tidligere, at vedtage den nye 
udviklingspolitiske strategi med et bredt flertal bag, samt at vedtage at 0,7% af BNI bruges til faktisk 
bistand. Udgifter til asylmodtagelse må ligge derudover.  
 
Globalt Fokus og medlemsorganisationerne har med interesse set, at der lægges op til en gentænkning 
af partnerskaberne mellem civilsamfundsorganisationerne og Udenrigsministeriet. Vi opfordrer til, at 
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denne gentænkning sker i gensidig dialog og med anstændig varsling, så den sker på bedst muligt 
oplyst og overvejet grundlag, og at eventuelle ændringer ikke medfører spild af ressourcer, og i 
urimelig grad skader samarbejdspartnere i syd. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Laust Leth Gregersen, på vegne af Globalt Fokus 
Forperson 
 
Globalt Fokus er en platform for 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international 
udvikling, miljø og humanitært arbejde. Røde Kors er medlem af Globalt Fokus, men er i dette tilfælde ikke 
medunderskriver på denne henvendelse.  
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