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Høringssvar: Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi
ADRA Danmark har med interesse læst udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære
strategi og takker for muligheden for at indgive nærværende høringssvar.


ADRA Danmark sætter pris på, at strategien tager sit udgangspunkt i FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling. Vi finder det vigtigt, at dansk udviklingsbistand fortsat har et udgangspunkt
i fattigdomsbekæmpelse og rettigheder. Dette var dog tydeligere formuleret i synopsen, hvor der
stod, at ”fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder fortsat vil være omdrejningspunkt for det
danske udviklingsengagement”. Denne formulering ser vi gerne anvendt i strategien.



Vi undrer os over udeladelsen af verdensmål 10 om ulighed, som er afgørende for både
fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder. Vi mener, at Danmark har særlige forudsætninger
for at spille en rolle på netop dette område.



ADRA Danmark finder strategiens fokus på værdier positivt, idet vi også selv baserer vores
arbejde på et klart defineret værdisæt. Vi oplever dog, at strategien er stærkt funderet i bevæggrunde
som migration og egne interesser som primær begrundelse for, at Danmark skal give
udviklingsbistand. Denne udvikling finder vi meget uheldig og vil kraftigt opfordre til en større
balance mellem interesser og værdier.



Religion spiller en afgørende rolle for op imod 80% af befolkningerne i f.eks. Afrika, men er
fraværende i strategien. Religion og religiøse ledere har stor betydning for folks tanker og værdier og
kan dermed spille en strategisk stærk rolle, hvis det indtænkes i udviklingsarbejdet. Vi foreslår, at
religion og religiøse lederes betydning for udvikling og samarbejdet med disse aktører indskrives i
strategien.



ADRA Danmark hilser anerkendelsen af civilsamfundets rolle velkommen samt det specifikke
fokus på civilsamfund under pres. Det er en vigtig sag, som i høj grad påvirker vores arbejde og
muligheder for at agere som civilsamfundsorganisationer.



Civilsamfundsstøtten har været genstand for store omvæltninger de seneste år. Vi vil opfordre til, at
man går i dialog med organisationerne om f.eks. modaliteter og geografisk fleksibilitet. Vi vil
ligeledes understrege vigtigheden af forudsigelighed i bevillingerne for at kunne planlægge langsigtet.



Som en organisation med både en rammeaftale og en humanitær partnerskabsaftale med
Udenrigsministeriet finder vi det fornuftigt i højere grad at samtænke og lave én samlet aftale med
hver organisation. Vi vil dog gerne understrege behovet for og vigtigheden af den langsigtede
civilsamfundsopbygning som noget, der kan stå alene og ikke kun efterfølgende en humanitær
indsats. Stærke civilsamfund bidrager til at forebygge kriser og konflikter, f.eks. i ’Kategori 2’landene, hvor civilsamfundsindsatsen er meget vigtig for at udvikle demokratiske samfund.



Strategien er fuld af gode intentioner, hvoraf vi er enige i langt de fleste. Men det er nødvendigt, at
der følger finansiering med, hvis den skal føres ud i livet. Vi ser med bekymring på beskæringerne
af bistanden; herunder anvendelsen af store dele af midlerne til udgifter til flygtninge i Danmark. De
0,7% af BNI til udviklingsbistand skal anvendes i udviklingslande.



Vi anerkender strategiens tanker om partnerskaber på tværs af de traditionelle sektorer samt den
private sektors vigtige rolle i udviklingen. Men vi vil advare mod at tænke vækst ’for vækstens egen
skyld’ og opfordre til, at bæredygtigheden sikres, at vækst i udviklingslandene også kommer de
fattigste til gode samt at effekten kan dokumenteres.

