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22. november 2019 

Kære Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn 

Hermed fremsendes en elektronisk version af den årlige AidWatch rapport udgivet af CONCORD Europe.  

Rapporten, der netop er udkommet, dokumenterer, hvordan europæisk udviklingsbistand, på trods af 

gentagne løfter om det modsatte, er faldet i 2018. I år fokuserer rapporten, ”Leave No One Behind: time for 

implementation” på, hvordan udviklingsbistand bør anvendes til at nå dem, der er mest marginaliserede.  

Her er et udpluk af rapportens vigtigste fokusområder og konklusioner:  

• EU og medlemsstaternes samlede udviklingsbistand er faldet med 5,8 procent i 2018 i forhold til 

2017. EU’s udviklingsbistand i procent af EU’s samlede BNI er faldet til 0,47 procent af EU’s BNI 

i 2018 fra at have ligget på 0,49 procent af BNI i 2017.   

• En stor del af udviklingsbistanden udgøres fortsat af bistandsmodaliteter, der hverken når 

udviklingslandene eller adresserer global fattigdomsbekæmpelse – den såkaldte udhulede bistand1. 

På trods af et fald fra 18,5 procent af bistanden i 2017 til 14 procent i 2018, så udgør den udhulede 

bistand fortsat €9,9 mia. af EU’s samlede udviklingsbistand. Dette bringer den reelle bistand ned 

på 0,4 procent af BNI – endnu længere fra målsætningen på 0,7 procent af BNI.  

• Udviklingsbistanden er et centralt værktøj til at nå de mest marginaliserede og udsatte mennesker i 

verden. Men ser man på anvendelsen af udviklingsbistanden benyttes den ikke tilstrækkeligt til 

formålet. Et eksempel på dette er, at kun 8 procent af EU’s udviklingsbistand går til kernen af de 

16 fattigste og mest finansielt udfordrede lande2, som er dem der har størst behov for støtte.   

Vi håber, at ministeren vil drøfte, hvordan man bedst tackler disse udfordringer med sine europæiske 

kollegaer til Udenrigsrådsmødet om udvikling d. 25. november 2019. Dog kan vi heller ikke sidde overhørig, 

at Danmarks egen position som rollemodel er truet af det historisk lave niveau for udviklingsbistand.  

På den danske landeside i rapporten fremgår det, at: 

• Danmark fortsat er et af de få lande, der lever op til forpligtigelsen af 0,7 procent af BNI, men det 

fortsatte fald af den danske udviklingsbistand, målt i procent af BNI, betyder, at bistanden i dag er 

på det laveste niveau i 40 år. Danmark bør derfor hæve rammen for udviklingsbistanden. 

• Danmark bør definere klimabistand som nye og additionelle midler til udviklingsbistandsrammen.  

Faldet i både den europæiske og danske udviklingsbistand er yderst kritisk, da bistanden er nødvendig for, at 

også de mest marginaliserede kan få gavn af opnåelsen af verdensmålene. Vi håber, at ministeren og 

regeringen deler vores bekymring og vil adressere disse udfordringer i forhandlingerne om finansloven 2020 

samt i forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme for 2021-2027.  

De bedste hilsner, 

 

 

Rasmus Stuhr Jakobsen  

Formand, Globalt Fokus 

 
1 Den udhulede bistand modregner: “spending on receiving refugees in the donor country, additional costs caused by tying aid, interest repayments 
on concessional loans, spending on international students in the donor country, debt relief and future interest on cancelled debts”(AidWatch, 2019) 
2 Lande, der er gengangere på disse lister: Severely off-track countries, Countries being left behind, Severely poverty challenged countries, Severely 
financially challenged countries (AidWatch Annex II, 2019) 


