
 

 

Kære Rasmus Prehn,  

Tillykke med udnævnelsen til Minister for udviklingssamarbejde! 

I Globalt Fokus vil vi på vegne af civilsamfundet benytte lejligheden til at byde dig velkommen til et 

arbejdsområde, der har stor betydning for Danmarks rolle i verden, for befolkninger over hele kloden 

og for den politik, der føres herhjemme. Vi håber, at vi sammen kan løfte arbejdet og vise vejen for, 

hvordan udviklingssamarbejdet kan bidrage til at løse mange af de udfordringer, verden står overfor.  

Globalt Fokus er en platform for knap 80 af Danmarks største NGO’er. I samarbejde med vores medlem-

mer besidder vi derfor stor erfaring, viden og kapacitet på det udviklingspolitiske område. Det bruger 

vi hver dag til at arbejde for menneskers muligheder over hele verden, for et bedre klima og miljø, re-

spekt for menneskerettigheder, større lighed, for ligestilling, fred, bedre uddannelser og meget mere. 

Det gør vi i Danmark, igennem EU og FN, og gennem samarbejde med civilsamfund og bevægelser over 

hele kloden. 

Vi mener, at verden er tæt forbundet – både geografisk, men også indenfor forskellige politiske områder. 
Udviklingssamarbejde handler ikke kun om bistand og rettigheder, men også om alle de politikker, der 

påvirker udviklingslandenes muligheder for at løfte sig selv ud af fattigdom. Verdensmålene for bære-

dygtig udvikling er indbegrebet af at tænke i sammenhænge. Arbejdet for en mere retfærdig og bære-

dygtig verden forudsætter en holistisk og universel tilgang.   

Vi håber, at du med udgangspunkt i Danmarks arbejde for at opnå verdensmålene bl.a. vil arbejde for: 

• at der i det arbejde, I fra regeringen og støttepartiernes side har lagt op til med en revidering af 

den udviklingspolitiske strategi Verden 2030, tilføjes op mod 5 milliarder kroner i additionel 

klimabistand, som Danmark har forpligtet sig til.  

• at finansiering af udviklingspolitikken generelt bliver en hovedprioritet for regeringen. Vi håber, 

at Danmarks udviklingsbistand prioriteres i kommende finanslove; at Danmark vil arbejde for 

en ambitiøs og fattigdomsorienteret udviklingsbistand i EU gennem forhandlingerne af den næ-

ste budgetramme; at Danmark aktivt vil arbejde mod skattely og for opbygning af lokale skatte-

systemer; og at man arbejder for ansvarlighed i samarbejder med den private sektor, herunder 

et gennemsyn af aktiviteterne under Investeringsfonden for Udviklingslande. 

• at udviklingspolitikken indtænkes på tværs af udlændinge-, skatte-, miljø-, klima-, udenrigs-, sik-

kerheds- og handelspolitikken, ikke mindst i de politikker, der føres gennem EU. Verdensmålene 

er her en essentiel politisk ramme til at sikre, at udviklingssamarbejdet ikke modarbejdes gen-

nem andre politiske initiativer. 

• at Danmark aktivt støtter op om arbejdet i det danske og det internationale civilsamfund. Over 

hele kloden udsættes miljø- og menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister for 

fængsling, intimidering, tortur og endda drab. Civilsamfundet er en helt afgørende aktør, hvis vi 

skal nå verdensmålene og indfri løftet om at ’leave no one behind’. Danmark bør gå forrest i 

arbejdet for at sikre ordentlige vilkår og råderum for civilsamfundet globalt.  

• at sikre at menneskerettighederne udgør grundlaget for en bæredygtig udvikling. Menneskeret-

tigheder og verdensmål kan ikke adskilles. Det er to sider af samme mønt.  

Vi ser frem til et godt samarbejde og til at være en aktiv sparrings- og samarbejdspartner for dig og 

ministeriet. Vi vil meget gerne uddybe ovenstående og fortælle mere om civilsamfundets arbejde for en 

mere solidarisk og bæredygtig verden til et møde i løbet af august.   

De bedste hilsner, 
 
Formand, Globalt Fokus,    Sekretariatschef, Globalt Fokus 
Rasmus Stuhr Jakobsen   Peter Christiansen 

4. juli 2019 

http://www.globaltfokus.dk/

