
  

        

Kære folketingskandidat 

Vi kan blive generationen, der afskaffer ekstrem fattigdom – Verden regner med Danmark. 

Folketingsvalget finder sted i et ekstraordinært år. 2015 er året, hvor vi kan skrive os ind i 

verdenshistorien som den generation, der afskaffede fattigdom, stoppede klimaforandringerne og 

sikrede en bæredygtig udvikling, før det var for sent.  

Det kan ske gennem vedtagelsen af FN’s nye verdensmål (SDG målene), der har til formål endeligt 

at udrydde fattigdommen, fremme menneskerettighederne og sikre en globalt bæredygtig udvikling. 

Det sker på FN’s generalforsamling i september samt klimatopmødet i Paris (COP21) i december.  

Men folketingsvalget finder også sted på et tidspunkt, hvor verden står med en række meget 

alvorlige humanitære og sikkerhedsmæssige udfordringer og den største flygtningestrøm siden anden 

verdenskrig. Den seneste strøm af bådflygtninge fra Afrika, og de uhyggelige menneskelige tragedier 

vi er vidne til her, viser hvor vigtigt det er, at vi adresserer de bagvedliggende årsager som fattigdom 

og ulighed.  

Danmark er kendt for sit lederskab og bidrag til kampen for en mere retfærdig og bæredygtig verden. 

De næste år vil vores indsats være vigtigere end nogensinde. Med FN’s generalsekretær Ban Ki-

moon’s ord: “We are on the threshold of the most important year of development since the founding 

of the United Nations itself.” 

Derfor samarbejder de folkelige danske udviklings- og miljøorganisationer om en fælles kampagne 

”Et Danmark Verden kan regne med”. Den vil engagere vælgere og folketingskandidater i 

diskussionen om dansk udviklingssamarbejde og vores globale ansvar.  Vi har brug for 

opmærksomhed, opbakning og engagement fra politikerne og den brede befolkning. 

 

Som folketingsmedlem vil du kunne yde et vigtigt bidrag ved at deltage i debatten og ved at sætte et 

højt ambitionsniveau for Danmarks globale engagement.   

Konkret ser vi fire centrale udfordringer for Danmarks fremtidige udviklingssamarbejde og globale 

bæredygtighedsindsats: 

At udarbejde en ambitiøs national handlingsplan for de nye verdensmål (post 2015), som kan 

inspirere resten af verden. 

At sikre at Danmark respekterer planetens økologiske bæreevne (planetary boundaries) gennem 

vores egen bæredygtighedspolitik og bidrag til en bindende global klimaaftale (COP21). 

At fastholde indsatsen også efter krige og katastrofer, så vi ikke kun hjælper i nuet, men opbygger 

robuste samfund, der bliver i stand til at klare sig selv. En vedholdende indsats er forudsætningen for 

en varig løsning. 
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At fastholde fattigdomsorienteringen af den danske udviklingsbistand så mindst 0,7% af BNI går til 

egentlig fattigdomsorienteret bistand med fokus på det langsigtede arbejde i udviklingslandene 

(fattigdomsrammen), og at der herudover skaffes midler til ekstraordinære humanitære indsatser 

(uden for u-landene), klimaindsatser, flygtningeudgifter i Danmark m.m. (den globale ramme).  

Vi ønsker dig en rigtig god valgkamp og håber, at du vil være med til at skabe bred politisk og 

folkelig opbakning til disse områder.  

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt du ønsker uddybninger af ovenstående. 

Med venlig hilsen

ADRA 

Afrika Kontakt 

Aidsfondet 

Amnesty 

Axis 

Børnefonden 

CARE Danmark 

Caritas 

CISU 

Dansk Flygtningehjælp 

Dansk Folkehjælp 

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark 

Danske Handikaporganisationer 

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 

Det Økologiske Råd 

Dansk International Bosætningsservice 

DFUNK 

FN-Forbundet 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

 

Folkekirkens Nødhjælp 

Genvej til Udvikling 

Ghana Venskabsgrupperne 

Greenpeace 

IBIS 

IWGIA 

Mellemfolkeligt Samvirke 

MUNDU – center for global dannelse 

Operation Dagsværk 

Plan Danmark 

PUGAD 

Red Barnet 

Red Orangutangen 

Sex & Samfund 

UFF-Humana 

U-landsforeningen Svalerne 

Vedvarende Energi 

Verdens Skove 

WWF 

Øko-net



  

 


