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Den 5. august 2016

Høringssvar �l Danmarks nye udviklingspoli�ske og humanitære strategi
I september 2015 vedtog FN’s generalforsamling en ny 2030 dagsorden for bæredyg�g udvikling. De 17 nye
verdensmål blev hyldet af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon som en universel, integreret og
transformerende vision for en bedre verden. UNICEF Danmark opfordrer �l, at denne dagsorden og de nye
verdensmål bliver pejlemærker for enhver ny udviklingspoli�sk strategi.
Hvis 2030 dagsordenen skal blive en succes, forudsæ�er det, at der er �lstrækkelig ﬁnansiering. Danmark
er et af de få generøse lande i OECD, som lever op �l FN’s mål om at yde minimum 0,7 procent af
bru�ona�onalindkomsten i udviklingsbistand. UNICEF Danmark mener, at det er afgørende, at den danske
regering fortsat som minimum bidrager med 0,7 procent af bru�ona�onalindkomsten.
Mul�lateralt samarbejde er nøglen �l de interna�onale bestræbelser på at fremme udvikling,
menneskerettigheder, fred og sikkerhed. Det mul�laterale system har også en unik normsæ�ende rolle.
Gennem deres universelle medlemskab og mandater har FN-organisa�oner stor legi�mitet i mange
udviklingslande. En sådan legi�mitet er afgørende for lokalt ejerskab og for �lslutningen �l de normer og
værdier, der udgør rygraden i det interna�onale samarbejde. Det gør også de mul�laterale organisa�oner
�l stærke aktører i skrøbelige og konﬂiktramte stater. UNICEF Danmark håber, at den nye danske
udviklingspoli�ske og humanitære strategi fortsat vil omfavne det mul�laterale samarbejde som en
afgørende komponent.
Den alarmerende s�gning i antallet af humanitære kriser, og kompleksiteten og den langvarige karakter af
mange af disse kriser, har understreget behovet for at styrke integra�onen af bæredyg�g udvikling og
humanitære og fredsskabende indsatser. Derfor bør der være fokus på at fremme synergi og
komplementaritet mellem disse indsatser. Det vil være afgørende, at den nye danske udviklingspoli�ske
og humanitære strategi ak�vt stø�er integra�onen af bæredyg�g udvikling, humanitære og
fredsskabende indsatser.
Den nuværende danske udviklingspoli�ske strategi fremhæver specielt vig�gheden af konﬂik�orebyggelse
og katastrofeberedskab/modstandskraft. Disse fokusområder er yderst vig�ge og bør fortsat være et
centralt element i Danmarks nye udviklingspoli�ske og humanitære strategi.
UNICEF Danmark mener, at et stærkt fokus på børn vil være enormt gavnligt for den nye danske
udviklingspolitiske og humanitære strategi. FN’s 2015-mål bidrog �l at sikre en fokuseret indsats og en lang
række posi�ve forbedringer for verdens udsa�e børn. Det er afgørende, at denne indsats fastholdes og
intensiveres i de kommende år. Data og erfaringer viser, at investeringer i børn genererer betydelige
økonomiske og sociale a�ast for samfundet som helhed. Disse fordele antager mange former: Fra at
forbedre arbejdsproduk�viteten og sænke kriminaliteten �l at bryde cyklusser af voksende fa�gdom og

afsavn mellem genera�oner. At give børn den bedste start i livet er en vig�g investering i den globale
frem�d og skal iden�ﬁceres som sådan i den nye strategi.
UNICEF Danmark anbefaler i særdeleshed et stærkt fokus på sundhed og uddannelse i den nye strategi.
Sundere børn har mange fordele; det medfører færre omkostninger �l behandling, og ﬂere børn kommer i
skole. Det er også forbundet med et lavere fødselstal. På lang sigt vil disse fordele udmønte sig i en mere
produk�v arbejdsstyrke, højere levealder og øget velstand. I sidste ende giver det næring til en cyklus af
vækst.
Uddannelse har længe været betragtet som en vig�g investering i individuel produk�vitet og indtjening.
Forskning viser, at for hvert ekstra år, et barn går i skole, øges barnets indtjening som voksen i gennemsnit
med 10 procent. Andre studier peger på, at hvis alle elever i lavindkomstlande forlod skolen med
grundlæggende læsefærdigheder, kunne 171 millioner mennesker blive lø�et ud af fa�gdom. De sociale
og økonomiske a�ast �l uddannelse skønnes at være over 20 procent.
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