Aftaletekst - ny udviklingspolitisk strategi
Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Alternativet om
Danmarks fremtidige udviklingspolitiske strategi.
18. juni 2021
______________________________________________________________________
Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Alternativet har d. 18. juni indgået en aftale
om Danmarks fremtidige udviklingspolitiske strategi Fælles om Verden.
Strategien er gældende fra d. 18. juni 2021 til og med 30. juni 2025.
Aftaleparterne slutter op om den overordnede strategiske tilgang til Danmarks
udviklingssamarbejde, målsætninger og ambitioner som beskrevet i dokumentet.
Den ansvarlige minister vil én gang årligt afgive en redegørelse til Folketinget om udviklingen i
Danmarks udviklingssamarbejde med udgangspunkt i strategien. Redegørelsen efterfølges af en
debat i salen.
Den ansvarlige minister vil en gang årligt og herudover efter behov invitere aftaleparterne til at
drøfte overordnede linjer for udviklingssamarbejdet og dets gennemførelse inden for rammerne
af strategien. Møder ud over det faste årlige møde kan for eksempel ske i forbindelse med
væsentlige udviklinger og begivenheder af relevans for Danmarks udviklingssamarbejde, der
kan påvirke gennemførelsen af strategien.
Danmark vil fastholde sin historisk lange og politisk brede tradition for at leve op til FN’s
mål om, at alle verdens rige lande yder minimum 0,7 pct. af bruttonationalindkomsten
i udviklingsbistand. Det har Danmark gjort siden 1978, som et af kun få lande i verden,
og det vil vi fortsat gøre.
Aftaleparterne er enige om, at konsultationsprocessen i regi af forligskredsen om strategien er
adskilt fra finanslovsprocesser og de øvrige finansieringsdrøftelser, der følger heraf f.eks.
aktstykker, ligesom der ikke vil være drøftelse af konkrete bevillinger. Parterne har således ikke
med strategien automatisk godkendt de konkrete bevillinger og programmer, som regeringen
blandt andet udmønter strategien gennem. Sådanne konkrete bevillinger behandles efter de
bevillingsmæssige processer, som fremgår af blandt andre finansloven og Loven om
Internationalt Udviklingssamarbejde.

