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Tematisk høringssvar til udkast til ny udviklingsstrategi – Humanitært arbejde 
 
Nedenstående høringssvar er udarbejdet i Globalt Fokus’ humanitære arbejdsgruppe og 
fungerer således som tematisk supplement til Globalt Fokus’ fælles høringssvar. Nederst 
fremgår hvilke af Globalt Fokus’ medlemsorganisationer, der står bag denne arbejdsgruppes 
høringssvar. 
 
Prioriteret indsats i skrøbelige stater og nærområder   
De sidste mange år har det internationale samfund været vidne til, at interne konflikter og 
borgerkrige har skabt store humanitære katastrofer. Konflikter som disse har ofte spredt sig 
til nærområderne, og afstedkommer altid situationer hvor mennesker lever i usikkerhed og 
uden adgang til de mest basale fornødenheder. Indledningsvist anser vi det derfor for positivt 
at Danmark vil prioritere forebyggelse af konflikter og stabilisering i og omkring skrøbelige 
lande og situationer. Med flere fordrevne end nogensinde før, mange af disse børn, unge og 
kvinder, er det helt afgørende, at det internationale samfund og ikke mindst Danmark har 
fokus på både at forebygge disse kriser og at afhjælpe følgevirkningerne heraf.  
 
Det er i forlængelse heraf positivt at skrøbelige lande og regioner i strategiudkastet er 
udpeget som én af fire ’landekategorier’ idet det giver et godt udgangspunkt for at Danmark 
kan fokusere og udvikle sit arbejde ift. netop dette indsatsområde. Samtidig er det dog vigtigt 
at Danmarks indsatser på dette område ikke udelukkende styres af Danmarks egne interesser 
angående sikkerhed og migration (s.7). Danmark bør således også afsætte betydelige 
ressourcer til at adressere de humanitære behov, der eksisterer eller vil opstå, uden for vores 
umiddelbare naboregioner. Dette synspunkt er ikke udelukkende baseret på det humanitære 
imperativ, men også det faktum at vi i et mellem- og langsigtede perspektiv ikke ved hvor den 
næste store flygtningeudfordring eller sikkerhedstrussel mod Danmark vil opstå. Hvis alle de 
store humanitære donorer i stigende grad fokuserer på de lande, der geografisk ligger dem 
nærmest, vil det ikke kun betyde flere ”glemte kriser” med store finansieringsudfordringer, 
men også at der kan skabes regioner så ustabile at de kan agere arnested for globale 
sikkerhedstrusler som vi har set det med Afghanistan og senest ISIS’ territorium i Syrien og 
Irak. 
 
Respekt for humanitære principper og folkeret   
Vi finder det positivt at udkastet til den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi gør 
det klart at Danmarks humanitære indsatser også fremover skal leve op til de humanitære 
principper. 
Dette formål risikerer dog at blive udfordret i situationer hvor den humanitære bistand 
underlægges andre politiske prioriteringer og/eller samtænkes med de militære indsatser. 
Sådanne prioriteringer kan udgøre en sikkerhedsrisiko for de mennesker, der skal levere den 
nødvendige hjælp og ikke mindst for de mennesker, der har behov for hjælpen. For at 
forhindre dette er det nødvendigt, at fremtidige indsatser tjener humanitære mål alene, 
respekterer de humanitære principper om neutralitet og uafhængighed, og at Danmarks 
humanitære indsatser derfor prioriteres og administreres ud fra en vægtning af behov – 
uafhængigt af andre interesser.  
 
 

http://www.globaltfokus.dk/


 
 

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

 

Langsigtede indsatser er nødvendige 
Globalt er de humanitære udfordringer karakteriseret ved, at kriser bliver stadigt mere 
permanente. Situationer som disse kræver, at der i højere grad sker en samtænkning af den 
humanitære og den langsigtede bistand. Vi finder det derfor positivt at den nye strategi 
lægger op til at arbejde med de underliggende årsager til sårbarhed og bidrage til at opbygge 
modstandsdygtighed samt at tænke langsigtet fra starten. I denne sammenhæng skal den 
humanitære hjælp suppleres med kapacitetsopbyggende indsatser, der sikrer varig 
jobskabelse, uddannelses- og sundhedssystemer (herunder reproduktive sundhedsydelser) 
og infrastruktur. Som beskrevet på side 16 i udkastet inkluderer dette blandt andet, at styrke 
kapaciteten hos lokale aktører både når det kommer til langsigtet udvikling og at håndtere 
akutte følger af konflikter. 
 
I forlængelse heraf tilslutter vi os pointen i det netop færdiggjorte OECD/DAC-peer review 
om, at Danmarks faldende støtte til de internationale organisationer undergraver 
mulighederne for at skabe den tiltænkte samtænkning idet flere af disse netop arbejder med 
flere mandater. 
 
I forhold til samtænkningen af EU’s humanitære og mere langsigtede indsatser lægges der 
konkret op til dels et sammenlagt ECHO og DEVCO og dels, at EU’s Fælles Udenrigstjeneste får 
”øget indflydelse på udarbejdelsen af EU’s udviklingssamarbejde” (s.12). Mens vi som nævnt 
støtter målsætningen om en større samtænkning af de humanitære og langsigtede indsatser 
samt samtænkningen med andre af EU’s eksterne politikker, mener vi ikke det vil være 
hensigtsmæssigt at ECHO og EU’s humanitære finansieringsinstrumenter underlægges 
FUT’en, idet et uafhængigt DG ECHO bedst kan sikre at EU’s humanitære støtte ydes efter de 
humanitære principper. 
 
Vi finder det desuden positivt at piger og kvinder i strategiudkastet er identificeret som en 
særlig udsat gruppe under katastrofer, konflikter og krig (herunder på det seksuelle- og 
reproduktive område) og at Danmark vil prioritere indsatser ift. denne gruppe i tråd med FNs 
Sikkerhedsråds Resolution 1325. 
 
Behov for øget finansiering 
En tid med stadigt flere humanitære kriser og historiske mange fordrevne mennesker 
understreger, at der er massivt behov for øget finansiering. I øjeblikket kan de tilgængelige 
midler langt fra dække de humanitære behov. Det er derfor afgørende, at verdens rige lande, 
herunder Danmark, mobiliserer yderligere midler til at adressere disse kriser og følgerne 
deraf – og at denne ressourcemobilisering ikke sker på bekostning af vores mulighed for 
langsigtet at adressere de grundlæggende årsager hertil. 
 
Medlemmer af arbejdsgruppen, der står bag dette høringssvar: 
Red Barnet 
Dansk Flygtningehjælp 
Folkekirkens Nødhjælp 
Caritas  
Røde Kors 
ADRA Danmark 
Oxfam IBIS 
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Sex & Samfund 
Plan International Danmark 
DIGNITY 
KVINDERNES U-LANDSUDVALG (KULU) 
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 
Dansk Folkehjælp 
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