INTERNATIONAL WORK GROUP FOR INDIGENOUS AFFAIRS

Til Udenrigsminister Kristian Jensen

Høringssvar fra IWGIA
vedr. udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi
Vi har i IWGIA med stor interesse læst udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære
strategi, som præsenterer et flot strategisk bud på de fremtidige danske fokusområder med afsæt i danske
styrkeområder og godt forankret i FN’s 2030-dagsorden og de nye verdensmål.
Vi har desuden med glæde noteret os, at Danmarks styrkeposition i arbejdet for at fremme oprindelige
folks rettigheder vil blive fastholdt og styrket i samarbejdet med FN, herunder i det konkrete arbejde med
bl.a. kandidaturer til Menneskerettighedsrådet i 2019-2021 og Sikkerhedsrådet i 2025-2026 (Afsnit 7.6 Et
lille land med en fast stemme). Udenrigsminister Kristian Jensen har endvidere fremhævet under sin tale til
FN’s Menneskerettighedsråd den 1.3.2016, at hvis Danmark bliver valgt ind i rådet, vil Danmark være en
stærk stemme for oprindelige folks rettigheder. Dette fokus er ligeledes afspejlet i et af de fire
prioritetsområder, Danmark har præsenteret i ”Denmark for HRC 2019 -2021”, som lyder ”A world where
indigenous peoples’ voices are heard and all their rights are respected” (Denmark for HRC Secretariat, MFA,
Denmark). Og herudover har Danmark for ganske nylig udpeget en dansk ekspert til at sidde i FN’s
Permanente Forum for Oprindelige Folks Rettigheder. IWGIA ser frem til fortsat at understøtte den danske
indsats på alle planer.
IWGIA finder det positivt, at menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse, retsstatsprincipper og
ligestilling er centrale prioriteter i det danske udviklingssamarbejde. Ligeledes er den stærke kobling til
verdensmålene væsentlig for en effektiv og sammenhængende indsats. Herunder er den danske støtte til
princippet om ’ikke at efterlade nogen’ (leaving no-one behind) vedtaget som del af verdensmålene i
september 2015 helt afgørende for at sikre, at gennemførelse af verdensmålene på nationalt plan også
omfatter de mest sårbare og dårligst stillede mennesker og samfund.
Oprindelige folk tilhører nogle af klodens mest marginaliserede, diskriminerede og fattige grupper, ligesom
kvinder fra oprindelige folks samfund udgør nogle af de mest fattige og marginaliserede kvinder i verden.
Derfor mener IWIGIA, at det er af afgørende betydning, at Danmark fortsætter med at prioritere sit stærke
og respekterede arbejde for oprindelige folks rettigheder, og vi har med glæde noteret os, at fremme af
oprindelige folks rettigheder er en del af den nye strategi. Vi finder det dog også afgørende, at arbejdet for
fremme af oprindelige folks rettigheder ikke kun ses i relation til FN, men som en integreret del af det
danske udviklingssamarbejde som helhed, og vi anbefaler, at dette kommer til at fremgå eksplicit i
strategien. Det vil også være i tråd med Taksøe Jensen-rapporten, som nævner Danmarks gode erfaringer
med arbejdet med at fremme oprindelige folks rettigheder og påpeger, at dette arbejde fremover kan
styrkes ikke kun i EU og FN, men også bilateralt.
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I løbet af processen op til vedtagelsen af de nye verdensmål i 2015 har IWGIA sammen med en række
internationale samarbejdspartnere arbejdet med at formulere indikatorer for, hvordan oprindelige folks
rettigheder kan tilgodeses i relation til de 17 mål. IWGIA spiller desuden en aktiv rolle i arbejdet med at
integrere oprindelige folks rettigheder i de nationale handlingsplaner for verdensmålene. Senest deltog
IWGIA i et møde med Indigenous Peoples Major Group (IPMG) som led i det første High-level Political
Forum efter vedtagelsen af verdensmålene, som blev afholdt i New York i juli 2016, hvor en konkret strategi
for IPMG’s deltagelse i opfølgning og implementering af verdensmålene blev formuleret. IWGIA følger
dette arbejde tæt og støtter oprindelige folks deltagelse i processerne.
For at fastholde fremme af oprindelige folks rettigheder som et fokusområde i det bilaterale
udviklingssamarbejde ikke mindst i forhold til de nye verdensmål foreslår IWGIA følgende:
-

at Mål 1 (fattigdom) prioriteres som én af Danmarks globale udviklingspolitiske mærkesager, og at
sikring af oprindelige folks adgang til jord og naturressourcer indskrives i relation til den danske
indsats vedrørende Mål 1 (fattigdom)

-

at sikring af kvinders rettigheder i oprindelige folks samfund indskrives som en særlig prioritet i
relation til den danske indsats i relation til Mål 5 (ligestilling), konkret i afsnit 7.5 Ligestilling og
kvinders rettigheder – en menneskeret og en samfundsmæssig gevinst

Vi håber, at vores kommentarer og input vil blive taget i betragtning, og at oprindelige folks rettigheder vil
komme til at figurere endnu mere markant som dansk mærkesag i den nye danske udviklingspolitiske og
humanitære strategi.

København den 3. august 2016
Med venlig hilsen

Elsebeth Krogh
Direktør, IWGIA
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