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Indholdet i korte træk 
Globalt Fokus’ opsummering af indholdet i ”Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi”, 

gengivet efter fremsendelsesmail til medlemsorganisationerne 18. juni 2016. 

 Danmark vil også fremover leve op til 0,7% grænsen 

 Målet om at bruge mindst 0,2% i de fattigste lande er skrevet ind 

 Princippet om ’leaving no-one behind’ er skrevet ind som en del af Verdensmålene, men uden at det 

skal have særligt fokus fra Danmark 

 Danmark vil orientere bistand mod 4 pejlemærker: 

̶ Sikkerhed og udvikling – Fred, stabilitet og beskyttelse 

̶ Migration og Udvikling 

̶ Inklusiv, bæredygtig vækst og udvikling 

̶ IFrihed og udvikling – demokrati, menneskerettigheder og ligestilling 

 Man vil fokusere og prioritere indsatsen – både geografisk og tematisk på baggrund af: 

̶ Hvor Danmark har mest på spil - interesser og værdier 

̶ Hvor Danmark kan søge indflydelse gennem strategisk anvendelse af vores styrkepositioner, 

ekspertise og erfaring 

̶ Hvor vi kan se en rolle for Danmark – hvor vi kan søge aktive partnerskaber om en fælles sag eller 

er nødt til at gå forrest for at få en dagsorden fremad 

 

 I vurderingen af om Danmark har interesser på spil, vil man tage afsæt i fire kriterier: fattigdom, 

sikkerhed/skrøbelighed, migration, handels- og investeringspotentiale 

 Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og institutioner og mål 17 om partnerskaber er gennemgående i 

den danske udviklingspolitik 

 Hvilke andre mål skal prioriteres skal vælges ud fra den landespecifikke kontekst 

 Danmark vil dog have 5 globale udviklingspolitiske mærkesager, man vil forfølge særligt aktivt i 

internationale forhandlinger og globale samarbejder: mål 5 (ligestilling), mål 7 (bæredygtig energi), mål 

13 (klima), mål 16 (fred, retfærdighed, institutioner), mål 17 (partnerskaber) 

 Et uformelt mål 18 om unge er skrevet ind 

 Man vil fokusere geografisk på 3 kategorier: fattige og skrøbelige lande, fattige og stabile lande, og 

transitions- og vækstøkonomier. Den økonomiske hovedvægt vil være på de første 2 kategorier. På s. 6 

kan I læse hvilke lande der bliver brugt som eksempler på de forskellige kategorier 

 Prioritetslande bliver: Ghana, Sydsudan, Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina, Somalia, 

Bangladesh, Etiopien, Kenya, Myanmar, Tanzania og Uganda 

 Der er mange pæne ord om civilsamfundets vigtighed – se s. 10. 
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 Rammeorganisationer: Samarbejdet med rammerne gentænkes over de næste år, for at sikre stærkere 

partnerskaber, der understøtter danske prioriteter. Skærpelse af krav til resultater og merværdi. 

Danmark vil med hver relevant organisation lave én samlet partnerskabsaftale, der både indeholder de 

humanitære og de udviklingsmæssige dele af samarbejdet 

 Mindre organisationer: Får stadig lov til at favne bredt både geografisk og tematisk. Man ønsker en 

forenkling af procedurer og krav til de ansøgende foreninger, der står bedre mål med karakteren og 

størrelsen af indsatserne og foreningernes kapacitet 

 Multilateralt: Man vil fokusere på samarbejdet med FN organisationer, der arbejder indenfor Danmarks 
prioritetsområder 

 Migration skal sættes på dagsordenen og bliver særligt et fokus i udviklingsarbejdet gennem EU 

 


