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Tematisk høringssvar til udkast til ny udviklingsstrategi – Privatsektorens rolle i udvikling 

Nedenstående høringssvar er udarbejdet i Globalt Fokus’ arbejdsgruppe for privatsektorens rolle i 

udvikling og fungerer således som tematisk supplement til Globalt Fokus’ fælles høringssvar. 

Nederst fremgår hvilke af Globalt Fokus’ medlemsorganisationer, der står bag denne 

arbejdsgruppes høringssvar. 

 

Det er gennemgående i strategiudkastet, at virksomheder og andre privatsektoraktører såsom 

investeringsfonde o.lign. skal spille en stadig større rolle i Danmarks internationale 

udviklingssamarbejde mhp. at udnytte disses teknologi, knowhow, kapital, etc. Dette skiftende 

fokus kræver nye tilgange for standarder, styring og resultatmåling for Udenrigsministeriet 

såfremt de udviklingspolitiske målsætninger skal indfries og bistanden anvendes så effektivt som 

muligt. 

Privatsektorens større rolle og ansvar i aftalerne om udviklingsfinansiering, verdensmålene, og 

Paris-aftalen er nødvendigt for at skabe en global bæredygtig vækst. Ikke kun med fokus på at sikre 

øgede investeringer, vækst og flere jobs i udviklingslande, men i mindst lige så høj grad for at øge 

gennemsigtighed, bekæmpe korruption, sikre gode arbejdsforhold, udbrede bæredygtig innovation 

og generel styrke privatsektorens ansvar for ”people, planet and prosperity” i produkter og 

aktiviteter.   

 

Formålet med Danmarks udviklingsbistand, uanset modalitet, er at bekæmpe fattigdom og ulighed, 

fremme menneskerettigheder og sikre, at dette sker på et bæredygtigt grundlag. Disse formål bør 

selvfølgelig også gøre sig gældende, når bistanden udmøntes i samarbejde med den private sektor, 

og bør derfor integreres i alle elementer af Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære 

strategi. Alt erhvervssamarbejde, der støttes med udviklingsbistand, skal have et tydeligt 

fattigdoms- og rettighedsfokus, og fokus bør være på hvilke samarbejder, der bedst kan levere 

denne ønskede udvikling. 

 

For at bidrage til fattigdomsfokus ved inklusion af den private sektor i udviklingsprogrammer, og 

der er behov for en evidensbaseret tilgang med fokus på specifikke indikatorer og kriterier, samt 

løbende evaluering som inkluderer både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling. 

Effektiviteten af inklusionen af den private sektor i udviklingssamarbejde skal evalueres på deres 

fattigdomsorientering, og på lige fod med andre typer udviklingsprogrammer. Denne tilgang bør 

lægges til grund for alle initiativer, der engagerer den private sektor i udviklingssamarbejde. 

Herunder ikke mindst initiativer som offentlige-private partnerskaber (PPPer). Addis Abeba Action 

Agenda understreger risikoen for dårlige aftaler, hvis kapacitet og gennemsigthed ikke er tilstede. 

Det kan føre til nye gældskriser, at virksomheder får ekstraordinær profit betalt af stat og borgere 

og/eller ringe kvalitet af de leverede ydelser. 

 

Principperne i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP), som slår fast, at 

virksomheder har et ansvar for at respektere menneskerettighederne, og at staten er forpligtet til at 

sikre, at dette ansvar overholdes, bør opretholdes og integreres i alle Danmarks initiativer på 

området. Det er derfor positivt at disse er eksplicit nævnt i afsnit 6.1. Dog bør det være klart, at 

overholdelse af UNGP ikke er et ønske men et krav. For at udfolde dette bør der indføres krav om 

og vejledning i, hvordan samarbejdspartnere lever op til FNs retningslinjer for menneskerettigheder 

og erhverv (herunder kravet om nødvendig omhu/due diligence-princippet), når virksomheder 

modtager støtte til erhvervsfremmende aktiviteter i udviklingslandene. Det bør endvidere fremgå af 

fremgår af strategiens afsnit 6.2 ’Rammebetingelser for bæredygtig vækst’, at regeringens rolle ikke 
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kun er at skabe gunstige rammevilkår for den private sektor, men også at bidrage til at sikre, at den 

private sektor respekterer menneskerettighederne i deres arbejde, jf. FN's retningslinjer for 

menneskerettigheder og erhverv, der indebærer, at staten har et særligt ansvar for, at virksomheder 

viser respekt for menneskerettighederne når staten indgår i samarbejder med virksomheder. Her 

gælder det også at sikre, at skattebetaling er fundamentet for at sikre en lang række 

menneskerettigheder som uddannelse, sundhed, vand og beskyttelse.  

 

Strategiudkastet har meget fokus på overordnet vækst og danske interesser. Investeringer og 

økonomisk vækst alene er dog utilstrækkelige succesindikatorer for en udviklingspolitik på 

privatsektorområdet, og vil ikke bidrage tilstrækkeligt til at opnå de nye verdensmål. Det bør derfor 

sikres, at udviklingsinitiativer tilstræber, at den opnåede vækst og jobskabelse er inklusiv og 

forholder sig til, hvordan gevinsten ved vækst sikres omfordelt, hvilket er betingelser for 

bæredygtig udvikling og opnåelse af verdensmålene. Dette gælder ikke mindst ift. 

udviklingssamarbejder i transitions- og vækstøkonomier, hvor er meget stor andel af verdens 

fattigste fortsat lever. Vi mener derfor ikke, at fattigdomsreduktion blot kan behandles som en 

forventet afledt effekt som beskrevet på udkastets side 7, men bør være et centralt mål i sig selv. I 

forlængelse heraf er det vigtigt at de aktører, der inddrages og forvalter udviklingsbistanden, f.eks. 

IFU, har den nødvendige kapacitet til at levere fattigdomsorienterede resultater. 

 

Binding af bistanden er generelt uhensigtsmæssig og private partnerne bør udvælges på et 

transparent og åbent grundlag. I tråd med anbefalingerne i det netop afsluttede OECD-DAC peer 

review, bør Danmark derfor udvikle sine privatsektorsamarbejder således, at andelen af Danmarks 

bundne bistand ikke stiger. 

 

I en rettighedsbaseret tilgang til udvikling skal udgangspunktet for et samarbejde basere sig på de 

fattigste og mest udsatte gruppers rettigheder og interesser. For at sikre inddragelse af lokale 

aktører, herunder lokale civilsamfundsorganisationer, uformelle grupperinger og bevægelser, bør 

Danmarks fremtidige privatsektorinitiativer tage udgangspunkt i lokal efterspørgsel, lokale behov, 

et multistakeholder-approach, og aktivt indtænke disses rolle i samarbejde med den private sektor, 

lokale myndigheder og Danida, i tråd med principperne for effektivt bistandssamarbejde således 

som det er formuleret i principperne fra topmødet i Busan 2011. Det er vigtigt, at dette indtænkes 

som en integreret del af alt bistandsfinansieret erhvervssamarbejde. 

 

Det er essentielt at sikre finansiel additionalitet, når private investeringer understøttes af offentlige 

midler; dvs. en vurdering af, hvorvidt den private investering ville være sket uden indblanding af 

bistandsmidler. Mens vi generelt finder at opdelingen af indsatser i fire landekategorier giver et 

godt udgangspunkt for arbejdet hermed, bør også erhvervsinstrumenter, ligesom den øvrige bistand,  

have mere fokus på mindre investeringsattraktive lande og give støtte til initiativer heri. 

 

Medlemmer af arbejdsgruppen, der står bag dette høringssvar: 

WWF 

Amnesty 

Mellemfolkeligt Samvirke – Action Aid Denmark 

Oxfam IBIS 

Sex & Samfund 

Dansk Forum for Mikrofinans 

3F 
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