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2. V
 ærdidiplomati
En stærk stemme for Danmark
i verden
Klima
Bæredygtighed

Frihed

Velfærd

Danmark skal kaste sig stærkere ind i kampen for fælles spilleregler, demokratiske værdier
og respekt for menneskerettighederne. Med hurtigere hjælp til demokrati- og menneskerettighedsforkæmperne på frontlinjerne. Ved at sige fra over for lande, også i Europa, der ikke
respekterer fælles spilleregler og principper. Og ved at stå sammen med andre demokratier
verden over i et stærkere forsvar for den demokratiske samfundsmodel. Her er USA’s og
EU’s værdipolitiske lederskab afgørende – og det skal vi bakke op om. EU kan og bør blive en
markant stærkere værdipolitisk aktør på den internationale scene. Når Europa står stærkt,
står det transatlantiske samarbejde og Vesten som samlet aktør også styrket i den globale
værdikamp, der i disse år tager fart.

Tryghed

Retfærdighed

Verden over har demokratiet været på retur i over et årti. Krænkelser af menneskerettighederne stiger. Uligheden og ufriheden vokser. Religiøs fanatisme, herunder militant islamisme,
spreder sig. Protektionismen stiger. En aftale er ikke længere en aftale. Og de regler, der
skaber forudsigelighed og sikkerhed mellem lande, er under stigende pres.

Lighed

Menneskerettigheder

Danmark er tryggere i en verden med fælles spilleregler, der bygger på de værdier, vi tror på.
Danmark er større i en verden med et ligeværdigt samarbejde mellem lande, hvor de store
ikke kan tromle de små. Og Danmarks velfærd vokser i en verden med fair samhandel.

Demokrati

Værdikampen er også en kamp for tilliden til vores internationale forpligtende fællesskaber
som fx EU, FN og NATO. Det multilaterale samarbejde har fremmet sikkerhed, retfærdighed
og sociale fremskridt i verden i over 70 år. Men vi må også se sandheden i øjnene: mange
oplever, at selvsamme internationale samarbejde virker fjernt. At der ikke gøres nok for at
løse de problemer, der bekymrer dem i deres hverdag. Eller at de ikke får del i den velstand,
globaliseringen har skabt. At de hægtes af fællesskabet. Det er en berettiget kritik. Vi skal
gøre det bedre.

Styrket kamp
for demokrati

Ansvarlig,
demokratisk og
sikker teknologi

Styrkelse af
EU’s globale
slagkraft

Styrket
engagement
i FN

En stærk stemme
for menneskerettigheder

Støtte
til demokratiforkæmpere

Styrket samarbejde mellem
verdens demokratier

Vi skal arbejde for et EU, der i endnu højere grad skaber borgernære resultater, som alle i
Danmark får del i. Og vi skal presse EU op i global vægtklasse, så vi i Europa bedre kan
fremme vores egne værdier og interesser i en stadig mere kynisk og usikker verden. Vi skal
arbejde for et NATO rustet til fremtiden, båret af endnu stærkere transatlantiske bånd og
med Danmark i kernen. Vi skal arbejde for et FN, der giver Danmark en større stemme i
verden og gør Danmark tryggere. Med det danske kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd vil vi
gøre Danmark til verdens tillidsmand og forny det danske FN-engagement. Vi vil kæmpe for
et globalt fællesskab, der samler verden om reelle og bæredygtige løsninger – på ulighed,
irregulær migration, bæredygtighed, klimakrisen og konflikter.
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Graden af frihed i verdens
lande og territorier i 2020
ifølge Freedom House
(Freedom in the World 2021)
Frie lande
Delvis frie lande
Ikke frie lande

Styrket samarbejde mellem verdens demokratier
Vi skal styrke båndene til verdens demokratier i en tid, hvor den globale
værdikamp hærger. Vi skal bygge videre på den globale alliance af lande,
der sætter respekt for demokrati og menneskerettigheder forrest – og vi
skal turde se indad og tage de interne udfordringer op. Derfor tager
Danmark aktivt del i rækken af amerikanske demokratitopmøder. Vi bygger
med vores stærke tradition for demokrati og menneskerettigheder alliancer på tværs inden for bl.a. beskyttelse af demokratiske rettigheder
online. Og vi styrker samarbejder med demokratier verden over, bl. a.
i Indo-Pacific.

Danmarks styrker sit
engagement i FN og op
ruster vores diplomatiske
tilstedeværelse.
Fordi vi som brobygger
vil bidrage til at sikre
et tidssvarende FN, der
bidrager til at håndtere
globale udfordringer,
som har betydning for
Danmarks værdier, tryghed og velfærd. Vi har
påtaget os den vanskelige
rolle at forsøge at fremme
forhandlingerne om
reformer af FN’s Sikkerhedsråd. Og vi har tilført
nye ressourcer i form af
udsendte diplomater til
vores FN-repræsentation
i New York og FN-kontoret i København.

Danmark styrker
kampen for
demokrati i en
tid, hvor verdens
demokratier er
under pres

80%
af verdens befolkning
levede i 2020 i ”ikke
frie” eller kun ”delvist
frie” samfund(1)

For 15. år i træk har der
været flere tilbageslag end
fremskridt for demokrati verden over ifølge
Freedom House.(2) Den udvikling skal vendes. Og det
er nu, der er momentum
for at mobilisere verdens
demokratier. Vi har været
naive alt for længe, men
det er kun blevet alt for
tydeligt, hvad der er på
spil. Danmark styrker derfor kampen for at fremme
demokratiske værdier
og menneskerettigheder.
Særligt gennem vores
udviklingssamarbejde,
gennem vores stærke danske og lokalt forankrede
civilsamfundspartnere og
gennem internationale
organisationer.

Danmark i front for et globalt forsvar for det
digitale demokrati
Digitale teknologier er blevet en fast del af vores demokratiske debat. Det medfører enorme samfundsmæssige gevinster, men giver også autoritære regimer nye muligheder for
overvågning, adfærdskontrol, undertrykkelse og censur.
Danmark stiller med Tech for Democracy-initiativet skarpt på
hvordan, vi styrker indsatsen for, at teknologi understøtter
demokrati og menneskerettigheder, frem for at undergrave
dem. Sammen med EU, USA og ligesindede lande engagerer vi
os i et stærkt forsvar for den demokratiske samtale – ikke
mindst online, hvor vi skal sætte rammerne for bl.a. de store
tech-virksomheders rolle i samfundet, så hverken menneske
rettighederne eller de demokratiske værdier undertrykkes.

956
Danmark går foran for at styrke EU’s indflydelse i verden
EU er Danmarks vigtigste udenrigspolitiske platform og derfor en central løftestang for at fremme danske værdier og
interesser i verden. Derfor arbejder vi målrettet for at styrke EU’s globale slagkraft og sikre, at EU har de rette instrumenter til at gøre sin indflydelse gældende. Danmark har bl.a.:

Danmark styrker sit
engagement i FN
og er kandidat til en
plads i FN’s Sikker
hedsråd

journalister blev i
2010'erne slået
ihjel i forbindelse
med deres
arbejde(4)

Danmark er kandidat til
en plads i FN’s Sikker
hedsråd i 2025-26
fordi vi tager ansvar for
at forebygge, håndtere og
løse verdens konflikter,
som koster liv, skaber
ustabilitet og fører til
flygtningestrømme og
irregulær migration.
Vores kandidatur handler
om at stå vagt om en international orden baseret
på regler og rettigheder. Danmark vil være
verdens tillidsmand i
Sikkerhedsrådet. Passe på
vores verden og dermed
på Danmark. Også vores
forventede medlemskab
i FN’s Fredsopbygningskommission i 2023-24 vil
bidrage hertil.

•	Samlet 22 lande om et fælles indspil med konkrete forslag til styrkelse af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik.
•	Spillet en central rolle i etableringen af EU’s menneskerettighedssanktionsregime, så vi kan svare kontant igen over
for krænkelser af menneskerettighederne.
•	Stået i spidsen for et arbejde med generel styrkelse af EU’s sanktionspolitik, så Lukasjenko-regimet i Belarus kunne
sanktioneres i forbindelse med dets helt uacceptable forsøg på instrumentalisering af migration.
•	Skubbet på for vedtagelsen af EU’s første sanktioner som svar på cyberangreb.

Danmark går foran for at støtte de demokratiske kræfter i Belarus
Danmark gik forrest i fordømmelsen af overgreb på fredelige demonstranter i Belarus og mobiliserede støtte til markante
EU-sanktioner mod de ansvarlige for grove menneskerettighedskrænkelser og manipulation af præsidentvalget i august
2020. Med en Ny Demokratifond med 50 millioner kroner støtter vi det stadig mere trængte belarussiske civilsamfund
samt de personer og organisationer, der kæmper for demokrati og frie medier i Belarus og andre lande i den østlige naboskabsregion. Belarus’ befolkning skal vide, at Danmark fortsat støtter deres krav om en fri og demokratisk fremtid.

En stærk
dansk stemme
for menneskerettigheder
Menneskerettighederne
er under pres i en række
lande og i de internationale fællesskaber, der
skal stå vagt om dem. Fx
levede 87 % af verdens
befolkning i 2020 i lande,
hvor civilsamfundet har
et indskrænket eller
intet råderum.(3) Det kan
vi ikke acceptere. Derfor
er Danmark en markant
stemme i kampen for
menneskerettigheder.
I september 2021 gik
Danmark i front - først
i EU-kredsen og senere
med en bredere kreds
af lande - for at få
bred opbakning i FN’s
Menneskerettighedsråd
til etableringen af en
specialrapportør til mo
nitorering af menneske
rettighedssituationen i
det Taliban-kontrollede
Afghanistan.
Også historisk har
Danmark spillet en aktiv
rolle i opbygningen af en
regelbaseret international beskyttelse af
menneskerettighederne.
Og vi skal fortsætte med
at tage aktivt lederskab
i FN. Derfor tiltræder
regeringen nu endnu en
af FN’s menneskeretlige konventioner: den
ottende kernekonvention om beskyttelse af
personer mod tvungen
forsvinding. Vi skal omsætte de gode hensigter
til handlinger og sætte
et skarpt fokus på at få
menneskerettighederne
udmøntet i praksis. At få
regeringer til at leve op
til de menneskeretlige
forpligtelser.
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Demokratisk udvikling og respekt for
menneskerettighederne

USA – en enestående og afgørende partner for Danmark

Regeringen vil arbejde for en mere demokratisk verden. For når vi fremmer demokratisk
udvikling, værner vi også om vores egen tryghed og samfundsmodel. Og regeringen vil sætte
fokus på den positive betydning, som menneskerettighederne har for staters demokratiske
udvikling og interne sammenhængskraft. For individers frihed og lige muligheder.

USA er afgørende for den internationale regelbaserede orden

Danmark og USA har et tæt
forhold, som vi skal værne
om og udbygge. Fordi en
tæt relation til USA, både
bilateralt og i de forpligtende
fællesskaber, er afgørende for
at fremme vores værdier og
interesser i verden – for vores
tryghed og vores velfærd.
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Vi har et stærkt værdifællesskab med USA, og vi har behov for globalt amerikansk lederskab. Det er sammen med USA, EU og vores øvrige partnere,
at vi skal håndtere presset på de internationale forpligtende fællesskaber
og de udfordringer, der følger af bl.a. Kinas mere selvhævdende adfærd
og Ruslands hybride krigsførelse og militære optrapning i vores østlige
nærområde. Her har vi brug for et stærkt transatlantisk svar. Derfor skal
vi bakke op om et amerikansk lederskab og sammen værne om et multilateralt samarbejde, hvor fælles spilleregler, demokrati og menneskerettigheder respekteres.

Vi vil være en aktiv stemme for demokrati
Vi vil mobilisere dansk bistand, politisk pres og vores ligesindede i en fælles front for demokratiet. Og vi vil
stille tech-giganterne til ansvar og sikre, at demokratisk vedtagne love står over deres brugervilkår. Her
skal vi samarbejde tæt med EU og ikke mindst USA – for amerikansk lederskab er afgørende for et internationalt samarbejde rodfæstet i demokratiske værdier. Hvis verdens demokratier ikke står sammen og
træder i karakter, går vi en mindre fri, mere rå og mere uretfærdig verden i møde.

USA er Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske allierede

Vi vil give demokratiske kræfter i vores østlige naboområde et rygstød

NATO og et stærkt transatlantisk bånd er garanten for Danmarks og Europas sikkerhed. Danmark og USA står sammen om vores fælles værdier om
fred, sikkerhed og frihed. Derfor er det vigtigt, at vi har en tidssvarende
arbejdsdeling med USA. Vi står side om side med USA i flere af verdens
brændpunkter. Når USA orienterer sig mere mod Asien, er det i vores
fælles interesse. Også når det betyder, at Europa skal tage mere ansvar i
vores nærområder.

Vi vil styrke de kræfter, der siger fra over for autokratiske ledere og orienterer sig mod EU’s værdi
fællesskab. Med vores indsatser vil vi både sikre hurtig og fleksibel støtte i akutte situationer og følge op
med langvarige demokratiindsatser. Støtten skal særligt målrettes civilsamfundet og de unge: morgendagens demokrater.
Vi vil gøre aktivt brug af hele den multilaterale værktøjskasse – i EU, FN, OSCE og Europarådet – til at sige
klart fra over for autokratisk adfærd og arbejde for fremskridt, der kommer de undertrykte til gavn. Det
gælder også sanktioner, når vi ser systematiske overgreb, som vi fx har set det i Belarus. Vi skal gøre særligt
brug af OSCE og Europarådet, som dækker hele vores østlige naboområde og samler alle relevante aktører
om bordet. Fordi østlige naboer, der bevæger sig mod demokrati, fremmer Danmarks og Europas sikkerhed.

USA er en helt central partner i Arktis
Vi står sammen med USA om at håndtere de stigende spændinger, som
følge af bl.a. russisk militær opbygning i Arktis. Om at fastholde målsætningen om Arktis som lavspændingsområde. Og om at bekæmpe klimaforandringerne, værne om miljøet, samarbejde om forskning samt at skabe
bæredygtig udvikling til gavn for de mennesker, der bor i regionen.

USA er en vigtig partner i klimakampen
Det amerikanske engagement i klimakampen skaber momentum internationalt og grundlag for stærkt samarbejde med Danmark som klimafrontløber. For USA kigger mod danske erfaringer med grøn innovation og en grøn
omstilling, hvor ingen efterlades.

USA er Danmarks største samhandelspartner uden for Europa
Eksporten til USA skaber danske arbejdspladser og bidrager til vores velfærd.
Det stærke amerikanske fokus på grøn omstilling skaber muligheder for eksport af dansk viden og bæredygtige løsninger – de muligheder skal vi gribe.

Danmark giver
unge demokratiske
kræfter i Ukraine en
hjælpende hånd

18 mio. kr.
til Ukrainsk-Dansk
Ungdomshus

Gennem oprettelsen af det
Ukrainsk-Danske Ungdomshus
i Kyiv giver vi Ukraines unge en
platform for at udvikle et stærkt
civilsamfund, der kan holde magthaverne ansvarlige.
Det sker bl.a. gennem erfaringsudveksling og netværksskabelse
med stærke danske ungdomsorganisationer, som lever demokratiet. Dermed styrkes også danske
unges forståelse af kampen for
demokrati, frie medier og en virkelighed uden korruption.
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Vi vil gå i front i forsvaret for menneskerettighederne

Vi vil arbejde for et stærkt NATO, der forsvarer vores fælles værdier

Vi vil tage lederskab i kampen for kvinder og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder, for torturbekæmpelse, oprindelige folks rettigheder, ytrings- og trosfrihed og et stærkt og uafhængigt civilsamfund.
Vi vil beskytte udsatte befolkningsgrupper, herunder LGBTI+-personer og religiøse minoriteter.

Danmark er en aktiv og engageret NATO-allieret. NATO er i dag mere end en forsvarsalliance. Det er også
et værdifællesskab mod et stigende autokratisk pres. Vi skal styrke NATO både politisk og militært frem
mod 2030. Vi skal holde fast i vores stærke alliance og samarbejde over Atlanten. Det er forudsætningen
for at løse de vanskelige sikkerhedspolitiske udfordringer, som vi står overfor. Ikke mindst når det kommer
til at afskrække totalitære regimer fra at angribe demokratiske stater og allierede.

Vores gennemslagskraft er størst, når vi samler ligesindede i en fælles front. Gennem EU, FN, OSCE og
Europarådet vil vi opbygge koalitioner for at hæve prisen for menneskerettighedskrænkelser og påtale
undertrykkelse højt og tydeligt.

Vi vil arbejde for et stærkt FN

Stærke forpligtende fællesskaber
Regeringen vil være en reformkraft, der arbejder for tidssvarende internationale organisa
tioner, der fremmer tryghed, retfærdighed og velfærd – globalt, regionalt og i Danmark. For
det er i forpligtende fællesskaber, at alles reelle frihed vokser.

Vi skal være i hjertet af et EU, der leverer resultater for borgerne
Vi vil styrke vores indsats for at fremme danske interesser og værdier i EU, der er den afgørende platform
for at sikre Danmarks velstand, tryghed og velfærd. Den gnidningsfri handel på tværs af grænser skaber
vækst og arbejdspladser i Danmark, og fælles høje standarder skaber efterspørgsel på danske løsninger og
sikrer produkter af høj kvalitet til de danske forbrugere. Og over for de udfordringer vi ikke kan løse alene,
er EU vores stærkeste kort. Det gælder endnu mere i en mere rå verden med voksende geopolitiske spændinger og økonomisk rivalisering, klimakrise, globale sundhedskriser og migrationspres. Derfor skal vi også
turde se med åbne øjne på de udfordringer, EU-samarbejdet rummer, og det, der skal til for at løse dem.
Sikre at EU skelner skarpere imellem, hvad der må findes fælleseuropæiske løsninger på, og hvad landene
bedst klarer selv. Vi vil styrke dansk alliancedannelse i EU-samarbejdet og aktivt sætte en dagsorden, der
fremmer danske og europæiske værdier. Og sikre, at det, der startede som en Kul- og Stålunion bliver til en
Klimaunion med global slagkraft. Konferencen om Europas Fremtid er en mulighed for at tage debatten.
Ikke i forhandlingslokalerne i Bruxelles, men med de befolkninger, som EU er til for.

Vi vil holde EU op på sine kerneværdier
Vi går i forreste række for at fastholde retsstatsprincippet, demokrati, ligestilling og respekten for menneskerettigheder som grundstenene i EU-samarbejdet. Desværre ser vi, at respekten for de værdier i stigende grad tilsidesættes i enkelte lande. Udviklingen skal vendes, for de grundlæggende værdier er hjerteblodet i EU’s styrke, troværdighed, effektivitet og slagkraft. EU er ikke alene et økonomisk fællesskab, men
også et helt nødvendigt værdiforsvarssamarbejde.

Vi vil arbejde for et stærkere EU på den globale scene, der går forrest i værdikampen
Vi skal fortsat arbejde for en markant sanktionspolitik i EU, så vi kan slå hårdt ned på menneskerettighedskrænkelser, undertrykkelse af demokrati og brud på internationale spilleregler. Sanktioner skal bruges
klogt og ikke være en automatreaktion. Men når vi tager redskabet i brug, skal det gøres mere effektivt, så
det kan mærkes. Og vi skal bruge hele EU’s værktøjskasse, så det fortsat er os, der sætter globale standarder, der sikrer overholdelse af vores værdier både i Europa og globalt.

Vi vil arbejde for et FN, der står vagt om de internationale spilleregler, fremmer en mere progressiv
verden og bekæmper uretfærdighed. Vi vil støtte reformer, der sikrer, at FN fortsat kan udfylde og udvikle
sin rolle som stedet, hvor verden finder sammen om at definere grundlæggende rettigheder, regler for fredeligt samarbejde og ambitioner for bæredygtig udvikling. Udpegningen af Danmark som med-forhandlingsleder for drøftelserne om reform af FN’s Sikkerhedsråd viser, at Danmark tager ansvar som brobygger og arbejder for fælles løsninger i FN – også på de svære spørgsmål. Vi tager ansvar for at fremtidssikre
FN. Med vores EU-familie, det stærke transatlantiske bånd og samarbejdet med andre ligesindede skal
vi være drivkræfter for et mere handlekraftigt og effektivt FN, både internationalt og på landeniveau. Vi
arbejder derfor også for, at FN's medlemslande, og ikke mindst verdens rigeste lande, betaler deres fulde
bidrag til FN til tiden.

Vi vil være verdens tillidsmand i FN’s Sikkerhedsråd
Vi vil øge vores engagement i FN’s arbejde for en sikker verden. For FN er afgørende for international fred
og sikkerhed og en hovedaktør på verdens ustabile frontlinjer – ikke mindst i Europas nærområder. Med en
styrket FN-indsats kan vi skabe mere tryghed og sikkerhed. Derfor arbejder vi for, at Danmark vælges ind
i FN’s Sikkerhedsråd i 2025-26. En plads her giver Danmark direkte indflydelse på håndteringen af konflikter, der har stor betydning for Europa og Danmark. Danmark vil være hele verdens tillidsmand i Sikkerhedsrådet. Vi vil stå fast på vores værdier og standpunkter og søge de vanskelige kompromisser i et ofte
splittet Sikkerhedsråd. Det gælder fx i forhold til konflikter i Afrika, der kan føre til ustabilitet, terrorisme,
flygtningestrømme og irregulær migration. Vi vil bidrage til, at FN i stigende grad arbejder forebyggende
med blik for klimaforandringerne og menneskerettighedskrænkelser, som årsag til eller forstærker af konflikt. Og vi vil arbejde for, at FN’s fredsoperationer bliver bedre til - effektivt og ansvarligt - at opfylde de
mandater, Sikkerhedsrådet har givet dem. Det gælder ikke mindst i forhold til at fremme inklusive politiske
løsninger og sikre kvinders meningsfulde og ligeværdige deltagelse i fredsprocesser. FN hverken kan eller
skal håndtere konflikter og kriser alene. Vi vil arbejde for at styrke FN’s partnerskaber med regionale organisationer, især EU og den Afrikanske Union (AU), og for at skabe sammenhæng på tværs af humanitære,
udviklings- og fredsindsatser.
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Vi vil sætte ind mod de kræfter, der skaber sprækker i de forpligtende fællesskaber
De stærke forpligtende fællesskaber – FN, NATO, Europarådet, EU og senere OSCE – voksede alle ud af
Anden Verdenskrigs rædsler og bygger på et stærkt forsvar for internationalt diplomati frem for konflikt og
krig. Sammen med allierede og ligesindede partnere vil vi på tværs af de multilaterale arenaer arbejde for, at
kræfter, der udfordrer de fælles spilleregler og værdier, ikke vinder terræn. Når lande som Kina og Rusland
og andre autoritære regimer prøver at udhule de værdier, vores fællesskaber bygger på, skal vi bruge vores
økonomiske magt og demokratiske værdigrundlag til at værne om et regelbaseret internationalt samarbejde.

Kina er på én og samme gang en økonomisk
konkurrent, en samarbejdspartner og en
systemisk rival. Kina anlægger internationalt en
mere selvhævdende linje, der på flere punkter
udfordrer de globale spilleregler. For Kinas syn
på fundamentale menneskerettigheder fraviger
væsentligt fra vores eget, og Kina sætter
kollektive statsinteresser over individuelle frihedsrettigheder. Det har bidraget til at øge afstanden mellem Kina og verdens demokratiske
lande på de værdipolitiske multilaterale dagsordener og kræver, at vi sammen med vores
ligesindede står fast på alle landes forpligtelse
til at overholde menneskerettighederne.
Både i EU og NATO er der stigende opmærksomhed på et Kina, der løbende bruger hybride
taktikker såsom cyberoperationer og påvirkningskampagner til at fremme strategiske mål.
Dertil går Kina målrettet efter at blive førende
inden for teknologier, som fremover får betydelig indvirkning på global sikkerheds- og forsvarspolitik samt økonomisk konkurrence. Det

kræver, at vi sammen med vores allierede og
partnere er klar med svar, når vores værdier og
interesser trædes under fode, og at vi arbejder
for at fastholde de interwnationale fællesskaber som rammen om norm- og regeldannelse.
Kina er samtidig en uomgængelig partner i
løsningen af flere globale udfordringer – især
klimakrisen. Kina er også et betydeligt marked
for danske og europæiske virksomheder og
spiller en vigtig rolle for de globale værdikæder. Der er til stadighed brug for at fremme et
ligeværdigt økonomisk samkvem og forbedre
danske og europæiske virksomheders markedsvilkår på det kinesiske hjemmemarked. Vi vil
arbejde for at fastholde et stærkt og konstruktivt dansk-kinesisk forhold med samarbejde og
dialog inden for udvalgte områder, herunder
grøn omstilling under det strategiske partnerskab. Fordi det udgør en vigtig løftestang for
at fremme vores interesser og værdier, både
bilateralt og multilateralt.

UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISK STRATEGI

Den politiske og
økonomiske tyngde
flytter til Asien –
Danmark øger sit
fokus på Indo-Pacific
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Verdens økonomiske og politiske tyngdepunkt flytter til Indo-Pacific. Regionen er præget af stigende sikkerhedspolitiske spændinger, geopolitisk konkurrence og stridigheder
omkring territorialrettigheder. Og regionen er et knudepunkt for verdens skibsfart.
Vi vil bilateralt og i medfør af EU's
Indo-Pacific-strategi styrke samarbejdet
med de lande i Indo-Pacific, der deler
vores værdier og står fast på multilateralisme, frihandel, demokrati og en regelbaseret verdensorden.

Vi vil udbygge Danmarks eksisterende
strategiske partnerskaber med Japan, Indien, Sydkorea og Indonesien.
•

Vi har vedtaget en fælles handlings
plan med Indonesien med 86 konkrete
handlingspunkter frem til 2024. Fx vil
vi etablere en bilateral klimadialog og
udbygge det konkrete samarbejde om
bæredygtighed og energi. Og vi etablerer en menneskerettighedsdialog
og udbygger samarbejdet om forebyggelse af voldelig ekstremisme.

•

I vores fælles arbejdsprogram er vi
blevet enige med Japan om konkrete
samarbejdsprojekter inden for bl.a.
energi-, digitaliserings-, landbrugs-,
sundheds- og det maritime område.

Vi vil arbejde for retten til fri sejlads og
respekt for FN’s Havretskonvention.
Vi vil styrke vores indflydelse ved at søge
at indgå nye partnerskaber og samarbej
der med andre lande i regionen, herunder
Australien, Vietnam og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske lande (ASEAN).
Derfor har vi tiltrådt ASEAN’s traktat for
fred og samarbejde (TAC). ASEAN er den
mest avancerede regionale samarbejdsorganisation i verden efter EU og, med en
samlet befolkning på 650 millioner mennesker, det tredjestørste marked for EU.

