
Frederiksberg vil debattere ulandsbistand 
 

Hvad laver danske skattekroner i et uland? Det spørgsmål vil blandt andre byrådsmedlem Gunvor 

Wibroe (S) og international sundhedsrådgiver Jytte Roswall fra Røde Kors drøfte med 

Frederiksbergs borgere, når Debatkaravanen om udviklingsbistand inviterer til debat på 

Frederiksberg Hospital. 

 

56 kr. Så meget betaler hver dansker om ugen til den udviklingsbistand, som Danmark bruger til 

arbejdet i verdens fattigste lande. Det svarer nogenlunde til en pizza eller to kopper kaffe på en 

café. Og til i alt cirka 16,3 milliarder kroner om året, som Danmark yder i bistand.  

 

Den 27. oktober kan du være med til at diskutere, om det er for lidt eller for meget eller lige tilpas 

- og om pengene går til det rigtige, når Frederiksberg Hospital lægger hus til debat. Du kan høre, 

hvad blandt andre byrådsmedlem på Frederiksberg Gunvor Wibroe (S) synes om prisen på 

udvikling, og få at vide, hvordan Røde Kors arbejder i ulande, og hvilke resultater de opnår. 

Aftenens ordstyrer er journalist Mette Frisk, der er vært på Madmagasinet på DR1. 

 

En del af mødet vil fokusere på spørgsmålet: ”Kan dansk udviklingsbistand give verdens fattige 

adgang til ordentlige sundhedsforhold?”. Paneldeltagere og publikum får rig mulighed for at 

komme rundt om emnet. 

 

Det er oplysningsforbundet AOF og organisationen Fagligt Internationalt Center, FIC, i samarbejde 

med Verdens Bedste Nyheder og Danmarks Radio og med støtte fra Danida, som tager hul på en 

landsdækkende debat om Danmarks udviklingsbistand. Møderne er optakt til Danmarks 

Indsamling lørdag 31. januar 2015.  

 

Sted: Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg. 

Tid: 27. oktober kl. 19-21.15.  

Tilmelding: Læs mere om arrangementet og meld dig til på www.aof-fk.dk 

Entré: Arrangementet er gratis.  

 

 

BILLEDTEKST:  

Nytter det at hjælpe verdens fattigste? Bliver de mindre fattige og mere selvhjulpne af vores 

hjælp? Og kan vi få mere udvikling for pengene på en anden måde? Det er nogle af de spørgsmål, 

du kan være med til at drøfte, når Frederiksberg Hospital slår dørene op til debat 27. oktober kl. 
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BOKS  

Overbevist, tillidsfuld, positiv, skeptisk eller negativ:  

Hvilken type er du?  
 

En Epinionsundersøgelse har bedt voksne danskere (+ 18 år) svare på, om de mener, at 

ulandsbistand nytter, og om de mener at have stor eller lille viden om ulandsbistand og ulande.  

Ud fra svarene er befolkningen delt op i følgende grupper: Hvem er du – og hvem er din nabo? 

 

De overbeviste er ret glade for udviklingsbistand, og de mener også, at de ved ret meget om det. 

En overbevist er oftere en mand end en kvinde, han er typisk en veluddannet moden mand, der 

bor i hovedstadsområdet. De overbeviste udgør 19 % af befolkningen.  

 

De tillidsfulde er stærke tilhængere af udviklingsbistand, men siger selv, at de ikke ved så meget 

om det. Der er flere kvinder end mænd blandt de tillidsfulde, de er unge og veluddannede og 

mange af dem bor i hovedstadsområdet. 13 % af den voksne befolkning hører til gruppen De 

tillidsfulde. 

 

De positive udgør hele 30 % af befolkningen. De er moderate tilhængere af udviklingsbistand, men 

synes ikke, at de ved så meget om det. Denne gruppe ligner befolkningen som helhed. Dog er der 

lidt flere kvinder end i befolkningen som helhed, og så bor en større del af denne gruppe i Region 

Syddanmark.   

 

De skeptiske er modstandere af udviklingsbistand og synes ikke, at de ved så meget om området. 

Gruppen udgør 18 % af befolkningen og består af flest mænd – og flere fra Nordjylland og Region 

Sjælland end i befolkningen som helhed. 

 

De negative er som titlen siger modstandere af udviklingsbistand. De synes, at de ved ret meget 

om området. Denne gruppe udgør 7 % af befolkningen og er overrepræsenteret af ældre mænd. 

 

 


