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DANIDA. 

att: Ib Petersen 

 

 
Vedr.  instrumenter til implementering af den strategiske ramme for 

Vækst og Beskæftigelse  
 
 
I NGO FORUMs arbejdsgruppe om Vækst og Beskæftigelse finder vi, at den Strategiske Ramme for Vækst og 
Beskæftigelse 2011-15 rummer mange spændende tilgange til at udforske og udvikle synergi baseret på en 
sammenkobling af markedsorienterede, kommercielle og udviklingsorienterede initiativer. 
 
Vi er enige i den overordnede tilgang, nemlig at ”Vi skal arbejde for at skabe vækst og jobs i udviklingslande 
ad flere kanaler: inden for EU, i andre internationale fora og organisationer, i den bilaterale programbistand og 
med den danske ressourcebase: civilsamfund, fagbevægelsen og erhvervslivet”  
 
Vi har mere konkret noteret os, at civilsamfundet i den Strategiske Ramme fremhæves som en vigtig aktør i 
forhold til en række af de seks indsatsområder, heraf mest markant i forbindelse med i) udvikling af lokale 
rammer for økonomisk vækst, ii) øget produktion og forarbejdning samt iii) i forhold til de mest sårbare 
befolkningsgrupper. 
 
Danida har tidligere på offentlige møder opfordret til at indsende kommentarer til de instrumenter der p.t. er 
under udvikling, nemlig Danida Business (DB) Finance, Danida Business (DB) Partnerships samt 
Industrialiseringsfonden for udviklingslandene (IFU).  
 
Indledningsvis vil vi gerne udtrykke tilfredshed med, at der nu i forbindelse med det nye DB Partnerships 
åbnes op for videre inddragelse af civilsamfundsorganisationer i samarbejdet med private virksomheder. 
 
Vi vil desuden gerne fremhæve følgende aspekter: 
� Incitamenter for civilsamfundsinddragelse. Vi synes, at der er spændende perspektiver i samarbejder 

mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer, både danske og ’Syd’-civilsamfundsorganisationer. 
Vi vil gerne opfordre til, at der udvikles incitamenter til at fremme sådanne samarbejder. 

� Definition af virksomheder. Vi finder, at definitionen af hvilke former for virksomheder, der har adgang til at 
søge midler under DB Partnerships er uklar. Vi vil opfordre til, at definition af virksomheder, som kan søge 
støtte under DB Partnerships, også omfatter kooperativer, idet vi har erfaringer for, at denne 
forretningsform er i stand til at mobilisere og aktivere brede befolkningsgrupper i kommercielle aktiviteter. 

� Samtænkning med sektorprogrammerne. De seks indsatsområder relaterer sig på forskellig vis til de 
ovenfor nævnte tre nyudviklede instrumenter. Indsatsområder som fx udvikling af lokale rammer for 
økonomisk vækst samt sikring af de mest sårbare grupper er i den Strategiske Ramme primært tænkt 
adresseret gennem bilateral sektorprogrambistand. Da civilsamfundsorganisationer er nævnt som vigtige 
aktører i f.t. disse to indsatsområder, vil vi gerne kraftigt opfordre til, at civilsamfundets kompetence, rolle 
og potentialer tænkes ind ved identifikation og formulering af fremtidige sektorprogrammer og andre 
fremtidige vækst og beskæftigelsestiltag. 
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Vi mener at ovenstående emner er af afgørende betydning for at virkeliggøre intentionen om et øget 
samarbejde mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Vi håber at vores opfordringer vil blive taget 
i betragtning i det videre arbejde med instrumenterne og vil velkomme en mulighed for at diskutere dette i flere 
detaljer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
NGO FORUMs arbejdsgruppe om Vækst og Beskæftigelse. 
 
 
 
 


