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Høring om Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi
Dansk Byggeri takker for muligheden for at afgive kommentarer til Danmarks
udviklingspolitiske og humanitære strategi.
Udenrigsminister Kristian Jensens initiativ til at drage rundt i landet i løbet af foråret for at
sætte processen i gang, synes vi er et rigtig godt initiativ og vil her gerne kvittere for, at
byggeerhvervet er blevet aktivt inddraget i processen.
Overordnet er vi positive overfor strategien og ser frem til den egentlige udmøntning heraf.
Det er en ambitiøs strategi, som skal implementeres indenfor et kraftigt beskåret budget. Det
giver nogle helt særlige udfordringer, hvorfor det virker fornuftigt at udvælge en række
fokuslande og sektorer, hvor Danmark har særlige kompetencer.
Dansk Byggeri undrer sig dog over oversigten med de danske prioriteter på side 8. Danske
virksomheder har kompetencer indenfor vand, energi, infrastruktur og bæredygtige byer.
Dette er reflekteret under Transistions- og vækstøkonomi, men desværre ikke under Fattige,
stabile lande. Det finder vi uheldigt da netop fattige men stabile lande kan have særlig gavn
af netop disse kompetencer, hvilket også er reflekteret i projekter under Danida Business
Finance.
Vi foreslår, derfor at verdensmålene 6, 7, 9 og 11 ikke blot fremgår under Transistions- og
vækstøkonomi men ligeledes i Fattige, stabile lande. Vi ved af erfaring at
infrastrukturprojekter skaber lokale arbejdspladser. Typisk er over 95% af de ansatte lokale
folk, som udover at de får et økonomisk fundament, tilbydes uddannelse,
kapacitetsopbygning og en arbejdsplads med fokus på sundhed og sikkerhed.
Vi ved også, at mange af de lande, hvor der er behov for udvikling, har en høj grad af
korruption. Derfor er det vigtigt at strategien har fokus netop på dette og at
Udenrigsministeriet holder fast i nul-tolerance politikken, som angiver under punkt 8.2. Dansk
Byggeri støtter igennem vores europæiske organisation EIC det såkaldte CoST-initiativ, som
har særlig fokus på byggeri/infrastruktur og offentlige indkøb (se mere
www.constructiontransparency.org), det vil vi opfordre til at Udenrigsministeriet støtter.
Dansk Byggeri ser frem til det videre forløb og er klar til at indgå i fortsat dialog.
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