EN VERDEN

I BEDRE BALANCE
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FORORD:
EN VERDEN I BEDRE BALANCE
Verdens lande står i de kommende årtier overfor en række dybe kriser. Stor ulighed,
konflikt, knaphed på ressourcer og klimaforandringer er nogle de forhold, der i de kommende årtier vil bringe millioner af mennesker på flugt og efterlade særligt Afrika i en
fattigdomsfælde. Verdens udfordringer er også danske. Derfor fremlægger SF et ambitiøst, men realistisk forslag til en udviklingspolitik i en ny regering. Danmark skal igen
sætte velfærd, menneskerettigheder, klima og grøn og bæredygtig vækst øverst. Vores
politik er drevet af ambitionerne om en fri og lige verden båret af stærke fællesskaber.
Når der står millioner af mennesker på Europas dørtrin handler det om konkrete og aktuelle
konflikter, men helt grundlæggende er der også langsigtede og strukturelle tendenser i verden, vi er nødt til at sætte massivt ind over for, og som kan give større udfordringer på sigt,
hvis ikke vi er ambitiøse og tænker langsigtet. Vi står lige nu over for en række tæt forbundne
globale kriser, der udspiller sig på samme tid. En fattigdoms- og ulighedskrise, der risikerer
at skabe spændinger, polarisering og konflikt og dermed massiv migration. En klima-krise,
der risikerer at rive levegrundlaget væk under hundreder af millioner mennesker. Og en politisk krise, hvor små eliter monopoliserer magten, og hvor troen på de globale og multilaterale fællesskaber smuldrer. Selvom netop globale fællesskaber er en forudsætning for at løse
problemerne lige fra klima, migration og fattigdom til ulighed og finansiel svindel. Kriserne er
tæt forbundne.
Danmark var i 40 år en moralsk gigant i internationale sammenhænge som fortaler for de
globale fællesskaber. Det skal vi være igen. Vi skal turde drømme om en verden, hvor mennesker ikke behøver flygte eller migrere på grund af konflikter, klima-ødelæggelser og ekstrem
fattigdom. Hvor eliter ikke monopoliserer indflydelse og adgangen til ressourcer, som skaber
frustration hos de store kommende ungdomsgenerationer. Hvor unge har adgang til anstændige jobs. Og hvor mennesker kan handle frit.
Verdens ledere tiltrådte i 2015 aftalen om de 17 universelle og globale verdensmål. SF støtter
helhjertet målene, som både forpligter os ude i verden – og i Danmark. Målene er en præcis
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beskrivelse af de største globale problemer. Og når vi ønsker at fremme målene ude, skal vi
også tage målene alvorligt herhjemme og være mere ambitiøse omkring eksempelvis vores
klima-politik. Målene er et vigtigt skridt imod et mere ligeværdigt forhold mellem landene i Syd
og Nord. Derfor er det så afgørende, at vi er med til at gå forrest. Vores udspil til en Verden i
bedre balance handler derfor heller ikke udelukkende om, hvad Danmark kan udrette med sine
bistands-milliarder, men nok så vigtigt om de vigtige politiske og strukturelle problemer vi skal
bruges vores globale indflydelse til at ændre, så vi får globale institutioner, der fremmer fri
handel, en stærk plads for menneskerettighederne, bedre global finansiel regulering, effektive nationale og globale skattesystemer og fællesskab om klima-udfordringerne. Vi skal bruge
vores normative indflydelse, som vi har opbygget i kraft af årtiers solid udviklingsbistand.
Det positive budskab er, at vi kan bidrage til en verden i bedre balance gennem en politik, der
lægger vægt på frihed, lighed og fællesskab.
Vi fremlægger derfor 10 punkter, der skal styrke den danske udviklingsbistand og sikre, at den
bidrager til en verden i bedre balance. Verden har været i stand til at halvere den ekstreme
fattigdom, men der er stadig over 700 millioner ekstremt fattige. Det kræver et langt sejt
træk at trække dem ud af fattigdom. Det kræver, at vi investerer i mennesker og velfærd. Det,
som skabte det demokrati og velfærd, vores eget samfund bygger på. Det kræver, at vores
bistand anvendes dér hvor de fattigste er, og hvor fremtidens største udfordringer er.
Med venlige hilsener
Pia Olsen Dyhr, formand (SF)
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INTRODUKTION:
EN SKÆV
VERDEN

andet sted. I Nigeria, et gigantisk land, ønsker hver
fjerde ung lige nu at migrere.

Verden er skæv, når én procent af verdens befolkning
sidder på ligeså stor en del af verdens formue som
resten af verden tilsammen. Når en håndfuld lande
huser halvdelen af verdens allerfattigste. Og når
de lande, der ikke skabte, men alligevel rammes af
klimaforandringerne, må se deres befolkninger miste
deres livsgrundlag uden at blive tilstrækkeligt kompenseret. Den ekstreme fattigdom er blevet halveret
siden 1990, og det er en god nyhed. Men der er stadig
735 millioner ekstremt fattige mennesker i verden.
En meget stor del vil i de kommende år befinde sig i
svage eller konfliktramte lande, der ikke har mulighed
for at undslippe fattigdomsfælden og nå Verdensmålene. Selv finansielle institutioner som IMF og Verdensbanken advarer i rapporter om, at den stigende
ulighed står i vejen for den vækst, der ellers skal løfte
samfundene ud af fattigdom. Den store ulighed, vi
ser i verden, risikerer at skabe polarisering, konflikt
og i sidste ende migration.

I det seneste årti har der været et massivt fokus
på udfordringerne i Mellemøsten. Med rette. Men ét
kontinent står over for særlige udfordringer i de kommende årtier. Afrika kommer til at huse størstedelen
af verdens fattigste frem mod 2030. Størstedelen af
verdens allerfattigste vil bo i nogle af verdens svageste, skrøbeligste og konfliktramte lande, som ikke
selv kan tage hånd om sine indbyggere og stille den
velfærd til rådighed, som skal hjælpe dem ud af fattigdoms-fælden. En god del af landene vil være ustabile forstærket af knaphed på ressourcer og klimaforandringer. Afrika kommer derfor på godt og ondt til
at ligge højt på den europæiske politiske dagsorden i
de kommende årtier. I 2050 vil der være 2,5 milliarder
afrikanere – hvert fjerde menneske i verden vil være
afrikaner. Der skal skabes 600 millioner nye jobs i de
kommende år: Det kræver store investeringer i de
rigtige sektorer. Det handler om, hvordan vi bruger de
danske bistands-midler, men det handler også om at
bidrage til globalt at kæmpe for at ændre de politiske
strukturer, der holder landene i fattigdom.

Ekstremt rige eliter lukker i stigende grad sig om sig
selv, og det gør også demokratisering umulig, for
politiske processer kommer til kort over for de ekstremt rige eliter, der bruger og misbruger staten. Vi
ser nationalstater, der ikke er i stand eller villige til at
regulere og styre problemer, der er grænseoverskridende som klima, migration og finansiel kriminalitet.
Den daglige indskrænkning af demokratiske frihedsrettigheder skaber en generation af frustrerede unge.
Diktaturer og lande, der er styret af små politiske og
kapitalstærke eliter, træffer ikke gode beslutninger
og skaber ikke bæredygtig velstand og vækst for
deres befolkninger. Når hele generationer er koblet af
demokratiske processer og af globaliseringen skaber
det vrede og frustration og et ønske om at være et

Samtidig lever vi desværre i en verden med en
smuldrende verdensorden og national selvtilstrækkelighed. Selvom det til tider er svært, er FN stadig
afgørende i en verden, hvis magtcentre i disse år forskydes. Som en lille stat er det stadig vores interesse
at stå stærkt i FN og sikre en international retsorden.
Derfor skal vi have en ny og progressiv politik, der
anerkender problemernes sammenhæng og kompleksitet – og at løsningerne er globale. Og at EU og FN er
centrale omdrejningspunkter.
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EN NY OG
TIDSSVARENDE
GLOBAL POLITIK

Verdens problemer er komplekse og hænger tæt
sammen. Verdens problemer er også Danmarks problemer. Derfor skal vi have en ambitiøs og klog udviklingspolitik, der bidrager til at løse nogle af verdens
brændende problemer. Det gør vi ved at tage de lange briller på og hjælpe med at løse nogle af verdens
sværeste problemer i fællesskab med andre lande. Vi
kan ikke løse alt med dansk udviklingsbistand, men vi
kan sikre, at dansk bistand i højere grad anvendes til
at adressere de globale tendenser, der river samfund
fra hinanden, skaber konflikt og sender folk på flugt.
Og det kan give os den platform, der skal til for at
sætte vores politiske mærkesager øverst i EU, FN og
de øvrige multilaterale institutioner.

bidrage til at fjerne de grundlæggende problemer, der
skaber krige og konflikt. Den mest ekstreme ulighed
og fattigdom kommer til at findes Syd for Sahara.
Og selvom flygtningene i dag kommer fra lande som
Afghanistan og Syrien truer en fundamentalt skæv
verden stabiliteten – også i lande vi i dag ikke betragter som på ”fejlslagne stater”. En meget stor del
af verdens fattigste findes i stater, der er ekstremt
skrøbelige, og som kun i meget ringe grad har evne
til selv at adressere deres befolkningers behov. Det
er sårbare lande, der ikke kan inddrive skat og skabe
de sociale rammer, der skal bringe deres befolkningerne ud af den ekstreme fattigdom. Kigger vi 10-20
år længere ned af banen, kan disse lande i langt
højere grad være eksportører af flygtninge, enten
fordi klimaet ødelægger deres levegrundlag eller fordi
sociale spændinger bringer landene på randen af
kaos. Det er ikke uden risici, men udviklingsbistand til
disse lande er nødvendig for at nå Verdensmålene og
her kan vores midler gøre en afgørende forskel. Det
er i årevis blevet lovet, at Afrika skal have en central
plads i dansk udviklingsbistand, og alligevel er støtten
blevet mindre.

Dansk bistand skal være båret af en stærk ambition
om at skabe bæredygtig og inklusiv vækst for de allerfattigste. Den skal bidrage til at reducere den ulighed, der skaber polarisering og spændinger, og som
står i vejen for mere vækst og velstand for alle. Den
skal være båret af frihed, menneskerettigheder og
demokrati. Den skal forpligte sig på at være langsigtet og på at bidrage dér, hvor det er sværest – også
i lande, der er ramt af konflikt. Den skal være med til
at forebygge de voldsomme klimaforandringer, der
går ud over de svageste, herunder kvinder. Og så skal
vi søge multilaterale løsninger, hvor vi kan. Vi negligerer ikke de aktuelle udfordringer i nærområderne
og de aktuelle migrations- og flygtningestrømme.
Men hvis ikke vi tillader os også at have et langsigtet
perspektiv, overser vi morgendagens udfordringer. Og
frem for alt lader vi milliarder af mennesker i stikken.
Det er for SF derfor ét både-og.

Derfor fremlægger SF nu en vision for en styrket
dansk udviklingsbistand under en ny regering. Det er
en vision, der er realistisk og ambitiøs. Og sætter ind
dér hvor problemerne er størst. Det er en udviklingspolitik, der sætter global lighed på dagsordenen. Den
investerer i mennesker. Og den skal arbejde bredt
i partnerskaber med globale organisationer, stater, civilsamfund og erhvervsliv – men altid med de
fattigste i fokus. Den anerkender Danmarks ansvar i
verden, og at udviklingsbistand ikke er en envejs-kanal af almisser. De globale Verdensmål er i centrum

Vi skal prioritere det langsigtede og seje træk og
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for vores indsats. Selvom alle mål er vigtige og forbundne er vækst kombineret med at fremme lighed
og fattigdom helt centralt. En række lande, særligt
i Afrika, har ikke udsigt til at nå verdensmålet om
at udrydde ekstrem fattigdom, og skal vi i mål, skal
vi prioritere mål nummer 10 om at reducere ulighed
samtidig med at vi prioriterer støtte til bæredygtig
økonomisk vækst.

få ordentlige priser på deres varer, pålægge deres
landbrugsvarer told og give konkurrenceforvridende
landbrugsstøtte til bønder i EU.
SF forpligter sig til at øge den danske ramme for
udviklingsbistanden til på lang sigt igen at udgøre 1
procent af BNI. Men vi anerkender også, at dette ikke
er hele løsningen. Hvad vi gør med pengene er ligeså vigtigt som hvor meget. SF vil derfor atter have
en bistand, der er fattigdomsorienteret. Og så skal
vi insistere på ambitionen om at skabe sammenhæng mellem vores politikområder. Vi skal arbejde
på transparente globale skattemekanismer. Landene
i Syd har svage skattesystemer, og hundrede vis
millioner af kroner forsvinder hvert år ud af statskasserne til skattely. Udviklingsbistand kan ikke alene
finansiere verdensmålene. Det kan vækst heller ikke.
Alternative og nye kilder skal til. Og med en ekstrem
ulighed, der rammer landene i Syd hårdest, er det på
tide, at vi arbejder på nye måder at finansiere verdensmålene – eksempelvis ved at forhindre skattely
og hjælpe med at opbygge effektive skattesystemer.

Skal vi skabe anstændige jobs til op mod 600 millioner unge i Afrika kræver det massive investeringer i
beskæftigelse for unge, kvalitets-uddannelse, ligestilling og sundhed ligesom vi skal prioritere støtte til
vedvarende energi, klimatilpasning, bedre rammer for
den private sektor og infrastruktur. Og så kræver det
en strategisk indsats at skabe bæredygtig og inklusiv
vækst i de sektorer, som skaber jobs for de fattigste.
Det kræver investeringer i eksempelvis landbrug og
i at fremme vilkårene for små og mellemstore virksomheder. Og så kræver det, at vi hæver stemmen i
EU og insisterer på at tage ambitionen om at skabe
sammenhæng alvorligt: Vi kan ikke give bistand med
den ene hånd og ødelægge bønders mulighed for at
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10 PUNKTER
TIL EN BEDRE GLOBAL
UDVIKLINGSPOLITIK
1.

ØGET BISTAND OG FORDOBLING AF STØTTE AFRIKA: SF vil øge dansk bi-

2.

RETTIGHEDSBASERET STØTTE TIL NÆROMRÅDERNE: En række lande i Afri-

3.

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I SVAGE STATER: En stor del af fremtidens fattige

4.

MARKANT LØFT TIL KLIMA-PULJEN: Den rige verden er skyld i klima-forandringerne,

5.

KONSEKVENT FOKUS PÅ DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER:

6.

MERE LIGHED OG FATTIGDOMSORIENTERING: En række af verdens lande er ved

stand, der på langt sigt igen skal udgøre 1 procent af BNI. SF vil frem mod 2023 samlet tilføre 1,36 milliarder
yderligere til dansk bistand ud over de 0,7 procent af BNI, der i dag gives. SF vil fastholde et fokus på langsigtet bistand med fokus på fattigdomsorientering og tilfører derfor 900 millioner til den langsigtede bistand og
lægger 460 millioner oven i den nuværende klima-pulje, så dansk klimastøtte udgør 1 milliard. Alt peger på, at
Afrika frem mod 2030 vil være hjem for størstedelen af verdens fattigste og andelen af dansk støtte, der går
til Afrika, skal derfor øges markant.

ka, Asien og Mellemøsten bærer en tung byrde i forhold til at modtage flygtninge og migranter. Dansk udviklingsbistand skal massivt støtte de lande, der huser flygtninge i deres nærområder og skabe jobs, investering
og vækst i lokalområdet. Men vi skal gøre det i fællesskab og støtten skal være rettigheds-baseret. Den skal
følge et FN-spor som eksempelvis udstukket i de nye globale FN-aftaler om flygtninge og migranter.

vil bo i lande, der er ramt af konflikt, krig og uro. Krig og konflikt smadrer økonomier i årtier, sender folk på
flugt og skaber problemer i landene omkring. Vi skal øge indsatsen for at skabe jobs og tiltrække investeringer
til svage stater. Som et lille land kan Danmark ikke være tilstede alle steder. En stor del af vores støtte skal gå
igennem FN og Verdensbanken frem for selv at være tilstede og vi vil derfor øge den multilaterale støtte til at
sikre økonomisk vækst og beskæftigelse i lande, der er ramt af konflikt.

men det er ikke os, der mærker dem. Vi vil give klimapuljen et markant løft og hæver den til 1 milliard kroner i
andet år af næste valgperiode. Vi vil bl.a. oprette en fond til finansiering af vedvarende energi i udviklingslandene.

Danmark skal gå med forrest i kampen for menneskerettigheder og demokrati gennem brug politiske og
diplomatiske værktøjer. Vi skal desuden sikre, at al demokrati-bistand bidrager til at give kvinder en politisk
stemme. SF vil oprette en demokrati-pulje til civilsamfunds-initiativer, der skal være fleksibel og kunne støtte
initiativer, hvor demokratiske muligheder byder sig. Den finansieres af den øgede langsigtede bistand.
at blive revet over af ulighed, der skaber polarisering, ustabilitet og i sidste ende migration. At fremme lighed
og at mindske fattigdom skal stå helt centralt i al dansk udviklingsbistand og i vores dialog med partnere.
Globalt vil vi arbejde for stærke mekanismer, der skal beskatte finansielle transaktioner, formuer og bekæmpe
skattely.
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7.

VERDENSMÅLENE – UDE OG HJEMME: Verdensmålene er centrale i dansk udviklingsbistand. Men målene forpligter også hjemme. Derfor skal vi arbejde mere håndfast herhjemme gennem
en bred national strategi, som mange lande har, og vi skal måle, hvordan vi opfylder målene. Vi skal globalt
arbejde for nye og alternative måder at finansiere Verdensmålene, eksempelvis en CO2-afgift på international
transport.
8.

BESKÆFTIGELSE GENNEM BÆREDYGTIG VÆKST OG FRI HANDEL:

9.

GLOBALT FÆLLESSKAB: De globale problemer er fælles, og de kan kun løses i fælles-

Bæredygtig vækst skal hjælpe de fattigste lande ud af fattigdom. Det skal ske gennem massive investeringer
i sektorer, der skaber arbejdspladser for de fattigste, og som giver bedre vilkår for fri handel med Europa.

skab. FN er ikke et perfekt forum, men det bedste vi har. Vi skal i Danmark bakke op om konventionerne, tage
Verdensmålene alvorligt og bruge multilaterale kanaler i vores bistand, når det giver bedst mening. Vi øger
støtten til svage og konfliktramte lande gennem den multilaterale bistand.

10. EU – VERDENS STØRSTE BISTANDS-AKTØR: Vi vil have en fælles europæisk

udviklingsbistand, der er mere demokratisk og menneskerettigheds-orienteret. Og der skal sættes handling
bag løfterne om sammentænkning, så vi ikke giver bistand med den ene hånd og ødelægger mulighed for fair
handel gennem europæisk landbrugsstøtte og unfair fiskeriaftaler.
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UDVIKLINGSPRIORITETERNE
•

Den danske bistand skal på langt sigt stige til 1 procent som andel af BNI.
Vi øger den gradvist med 300 millioner kroner i årlig stigning fra 2020 og samlet
1,3 milliarder frem mod 2023 ud over den generelle stigning i BNI.

•

Vi øger klimapuljen markant fra 540 millioner til 1 milliard, og det vil blive.
Vi vil bl.a. o prette en fond til vedvarende energi.

•

Dansk udviklingsbistand skal fastholde et fokus på langsigtet udviklingsbistand,
som SF vil øge i takt med at den danske udviklingsbistand stiger. Vi øger i
perioden frem mod 2023 den langsigtede bistand med 900 millioner kroner.

•

Støtten til Afrika skal øges markant

•

En del af den øgede langsigtede bistand skal bruges multilateralt
og til at skabe vækst og jobs i svage stater og nærområderne.

•

I takt med at den danske udviklingsbistand stiger, vil SF oprette
en demokrati-pulje til civilsamfunds-initiativer til fleksible og dynamiske tiltag.
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1. STØTTEN TIL
AFRIKA SKAL HAVE
ET MARKANT LØFT
Afrika vil om få år være hjem for størstedelen af
verdens ekstremt fattige. Afrika vil se en enorm
befolkningstilvækst, og om blot få år vil der være
en milliard flere mennesker. Det skriger på jobs og
velfærd. Og en gennemtænkning af vores partnerskaber med afrikanske lande. Andelen af dansk
støtte, der går til Afrika, skal hæves.
Afrika er et gigantisk kontinent og rummer både sult,
fattigdom og konflikt, men også vækstøkonomier
og spirende demokratier. Vi ser ofte Afrika gennem
en endimensionel linse, og det skal vi væk fra. Afrika
bliver en afgørende partner for Europa på godt og
ondt. Og vi skal være i stand til at forstå og handle ud
fra de forskelligheder og muligheder, der er i Afrika,
gennem ligeværdige partnerskaber. Den Afrikanske
Union, den afrikanske pendant til EU, har en plan, der
skal løfte kontinentet frem mod 2063. Afrikas udvikling skal være båret af Afrikas nationer, og vi skal
støtte, hvor der er åbne vinduer for forandring.
Men en række udfordringer står klart. Afrika vil som
kontinent i de kommende år opleve en massiv befolkningsvækst, svag vækst og stigende ulighed.
Mens den ekstreme fattigdom falder i verden, står
afrikanske lande med en stor udfordring i forhold til at
nå verdensmålet om at reducere fattigdom. Hvert år
kommer der millioner af nye unge i Afrika, og størstedelen af dem har ingen udsigt til et meningsfuldt job.
Samtidig skaber korruption og manglen på mulighed
for demokratisk deltagelse frustration hos unge.
Klimaforandringerne kommer også til at ramme Afrika

hårdt, og det vil skabe spændinger. I de kommende
år vil størstedelen af verdens ekstremt fattige bo
i Afrika. Mange vil bo på landet. Og mange vil bo i
skrøbelige og svage stater, der er præget af uro og
ustabilitet. Eksperter skønner, at der er brug for at
skabe 600 millioner nye jobs til de ungdomsårgange, der vokser op i de kommende årtier. Det kræver
massive investeringer i Afrika. Vi skal målrette vores
støtte dér, hvor der er allermest brug for den i de
mest skrøbelige stater, der ikke har en chance for
at nå Verdensmålene. Derfor skal Afrika modtage en
større andel af dansk udviklingsbistand målrettet
mod de fattigste. Dårlig regeringsførelse, korruption
og indskrænkning af menneskerettighederne er et
stort problem, og det skaber frustration hos generationer af unge.
Demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder skal stå centralt i vores samarbejde med
afrikanske lande. Det betyder ikke, at vi kun skal
arbejde med de lande, der i dag viser de bedste
takter. Vi skal være i stand til at gribe muligheder og
fleksibelt sætte ind og arbejde med partnere i lande,
der viser demokratiske åbninger. Når Zimbabwe efter
årtiers deroute står over en åbning, kan vi gøre en
forskel, hvis vi handler. Det er nogle gange i de ”værste” lande, at vi kan gøre en stor forskel. Det kræver
også et bistands-diplomati, der er i stand til at agere
dynamisk.

SF VIL:
• På langt sigt fordoble bistanden til Afrika inden for
•
•
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rammen af den danske udviklingsbistand.
Sikre at vores bistand har fokus på at skabe job
og muligheder særligt for unge og kvinder.
Arbejde for en fælles Afrika-politik i EU, der har
større fokus på støtte til sociale sektorer, uddannelse, landbrug og investering – og bedre
handelsbetingelser og som ligeværdig handelspartner.

2. EN
RETTIGHEDSBASERET
NÆROMRDEINDSATS
En række lande bærer en stor byrde af migranter og flygtninge. Dansk udviklingsbistand skal
fortsat massivt støtte landene med at håndtere
denne byrde og skabe jobs, investering og vækst i
lokalområdet. Men vi skal gøre det i fællesskab og
følge et FN-spor.
Det er nogle af verdens fattige og ustabile lande,
der bærer langt den største flygtningebyrde. I Uganda, hvor regeringen ikke afviser flygtninge, har man
modtaget hundredetusindevis af flygtninge om året.
På globalt plan er 68 millioner mennesker på flugt, og
langt de færreste har kurs mod Europa. Hvis stater
i nærområderne skal løfte den massive opgave, og
hvis der for alvor skal være et anstændigt alternativ
til at begive sig mod Europa, kræver det, at de rige
lande yder en massiv støtte til nærområderne.
Det er afgørende for SF, at heller ikke denne bistand
alene er kortsigtede løsninger båret af danske egeninteresser. Udviklingsbistanden skal anvendes til at
finde holdbare løsninger, som giver folk, der er enten
er midlertidigt eller i en længere periode i et andet
land, adgang til anstændig beskæftigelse, skolegang,
uddannelse og andre offentlige ydelser. Det kræver
både støtte til staterne til at kunne håndtere dette,
og det kræver investeringer, der skaber beskæfti-

gelse. Danmark skal følge de spor, der er vedtaget
ved en række internationale møder og som udstikker
principper for støtte i krydsfeltet mellem den humanitære støtte og den langsigtede udviklingsbistand.
I december 2018 vedtog verdens lande desuden
gennem FN globale aftaler for flygtninge og migranter. De løser ikke alle problemer, men de udstikker en
række anvisninger for, hvordan støtte til værtslande
bør gives, og den bør i vid udstrækning danne ramme
for Danmarks nærområde-indsats. Det er afgørende,
at vores nærområde indsats følger et internationalt
og multilateralt spor, og det gælder i videst muligt
omgang også EU, hvor SF vil forsøge at præge EU i
retning af multilaterale aftaler gennem FN. Vi anerkender, at det ikke altid er muligt, men multilaterale
spor skal afsøges først. Vi har forpligtet os til at
modtage flere kvoteflygtninge og dermed sætter vi
et globalt eksempel.
SF har løbende kritiseret regeringen for ikke at tage
imod kvoteflygtninge. De skal komme fra de fattige
lejre rundt omkring i verden og dermed hjælpe nogle af de mest sårbare flygtninge til Danmark. Vi har
fremlagt et bud på en human asyl- og flygtningepolitik. Når vi skal finde løsninger på de store flygtninge-udfordringer er det afgørende, at vi selv har
signaleret, at vi løfter.

SF VIL:
• Fastholde et stærkt fokus på støtte til nærområ•
•
•
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derne i Asien, Afrika og Mellemøsten.
Sikre at arbejdet med at finde en løsning i tredjelande sker i et multilateralt spor og med respekt
for menneskerettighederne og konventionerne.
Sikre FN’s globale aftaler (for flygtninge og
migranter) danner rammerne for vores støtte
til nærområderne. Afsætte massive midler til at
udvikle beskæftigelse i nærområderne.
Sikre at Danmark igen tager imod kvoteflygtninge.

3. VÆKST OG JOBS
I SVAGE STATER
Fremtidens fattige vil i høj grad bo i lande, der
er ramt af konflikt, krig og uro. Krig og konflikt
smadrer økonomier i årtier, sender folk på flugt og
skaber problemer i landene omkring. Selvom det er
svært og der er store risici, skal vi øge den langsigtede støtte til de svageste og skrøbelige lande.
Det er afgørende, at vi ikke kun støtter de kortsigtede interesser i lande, der her og nu er på landkortet,
fordi de er brudt sammen eller fordi de trækker overskrifter om ekstremisme, terror og flygtninge som
eksempelvis Somalia og Afghanistan. Morgendagens
udfordring kan ligge andre steder. Mange konflikter
kan forebygges gennem mægling og gennem langsigtet udvikling. Ekstrem fattigdom, arbejdsløshed
og politisk undertrykkelse bidrager til polarisering og
i sidste ende konflikt og migration. Vi ved ikke, hvor
konflikterne bryder ud i morgen, men vi ved, at sociale spændinger er med til at så frøene til konflikt, som
skaber flygtningestrømme og sender tusinde vis på
migrationsruterne for at finde bedre steder at leve
med deres familier.
Konflikt og borgerkrig er først og fremmest en tragedie for de mange civile borgere, der mister liv og
levegrundlag eller drives på flugt. Det anslås, at to
milliarder mennesker i dag bor i områder, hvor de er
mærket af konflikt, ustabilitet eller vold, og Verdensbanken forudser, at det er her en stor del af de mest
ekstremt fattige frem over vil bo. Konflikter koster
også mange års tabt udvikling og bomber økonomier
tilbage. Der er derfor god grund til at investere i konfliktområder, før konflikten bryder ud og ikke kun gennem humanitær støtte, men også gennem langsigtet

udvikling, der adresserer de grundlæggende årsager
til skrøbelighed og konflikt. Det gælder eksempelvis
ulighed, knappe ressourcer, arbejdsløshed, klimaforandringer og politisk svage systemer. Lande bliver
fanget i en ond spiral af konflikt og fattigdom. Så skal
vi udrydde fattigdom i verden, skal vi sætte ind her.
Det kræver risiko-villighed, og nogle gange vil det
slå fejl, men den langsigtede gevinst er stor i form
af stabilitet, menneskelige omkostninger og færre
ekstremt fattige.
Det kræver, at vi tænker støtte til svage stater og
lande, der er ramt af konflikt grundigt igennem, og
der er både brug for traditionel støtte til statsopbygning og bedre regeringsførelse, men også privatsektor-støtte og tiltrækning af udenlandske investeringer. Vi skal derfor øge vores udviklingsbistand til
svage stater og konfliktramte lande, men vi skal også
gøre det klogt – og vi skal oftere, som lille stat, gøre
det multilateralt, så vi får mest fattigdomsbekæmpelse for vores penge. Det er derfor også på tide,
at vi overvejer om, vi skal have en repræsentation
i Afghanistan, som årligt koster millionvis af kroner
i beskyttelse og sikkerhed. Vi skal bruge pengene,
hvor de giver mest udvikling. I særligt svære lande
som Afghanistan giver det mening at anvende dem
gennem EU, Verdensbanken og FN. Det frigør midler, vi kan bruge på de fattigste. Social udvikling og
økonomisk vækst og jobskabelse er afgørende for at
forebygge konflikt og for at sikre fred efter konflikt.

SF VIL:
• Øget støtten til multilaterale indsatser i svage
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og skrøbelige stater eksempelvis gennem FN’s
udviklingsprogram og Verdensbanken med fokus
på beskæftigelse og privatsektor. Det sker ved
at tilføre nye midler fra den langsigtede bistand
til den multilaterale bistand og øremærke dele af
dem til dette formål

4. KLIMAET TRUER
VERDENS
STABILITET
Vores udviklingspolitik skal bidrage til at verdens
mest udsatte lande kan håndtere de voldsomme
klimaforandringer forude og omstille sig til vedvarende energi. Vi hæver klimapuljen markant fra
540 millioner til 1 milliard.
De ekstreme og voldsomme klimaforandringer forude rammer ikke kloden lige. De lande, der har udledt
mindst CO2, rammes hårdest. I Syd rammes hundrede
vis af millioner allerede nu. I dag fordrives folk primært internt, og det sætter et ekstremt hårdt pres
på svage stater, når millioner af mennesker må migrere i et land på grund af tørke eller oversvømmelse.
Det vurderes, at flere hundrede millioner mennesker
må migrere i de kommende årtier
I dag afsættes der ressourcer til at gøre udviklingslandene i stand til at omstille sig, men det er langt
fra nok. For at leve op til internationale forpligtelser
skal vi afsætte midler til at gøre stater, der oplever
voldsomme klimsforandringer, i stand til at håndtere
og forebygge de konsekvenser klimaforandringerne
vil have.
Vi skal bruge den gennem internationale initiativer og
vi skal igennem landeprogrammer sikre, at vi bidrager
til at imødegå de udfordringer, som de allersvageste

lande har i forhold til klima-udfordringerne.
I mange udviklingslande er mangel på kapital og høj
rente en udfordring for investeringer i vedvarende
energi. For eksempel har vindmøller og solpaneler
højere investeringsomkostninger i forhold til kulkraftværker, men til gengæld meget lave driftsomkostninger. Det betyder, at en høj rente favoriserer kulkraftværker. Det vil være afgørende for kampen mod den
globale opvarmning, at flest mulige udviklingslande
fravælger kul og tilvælger vedvarende energi – i det
udbygning af el-nettet i mange af disse lande er en
forudsætning for fattigdomsbekæmpelse.
SF foreslår at oprette en fond til finansiering af
vedvarende energi i udviklingslande. Fonden oprettes med et statsligt indskud på 400 mio. kr. og en
låneramme på 10 mia. kr. Den låner ud til en rente,
der er lavere end renten i de lande, der lånes til, men
fastsat så højt der kan forventes en tilbagebetaling
mindst svarende til udlån samt en rente svarende til
renten på den danske statsgæld.
Det statslige indskud finansieres af reserver på
finansloven eventuelt fordelt over 3-4 år. Fondens
arbejde understøttes af dansk klimabistand til de pågældende lande om hvordan vedvarende energi-projekter bedst kan organiseres. Andre lande inviteres
til at deltage i fondskonstruktionen med indskud m.v.

SF VIL:
• Give den danske klimapulje et markant løft fra
•
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540 millioner til 1 milliard kroner
Oprette en fond til finansiering af vedvarende
energi

5. DEMOKRATI OG
MENNESKERETTIGHEDER
Danmark skal gå med forrest i kampen for menneskerettigheder og demokrati. Undertrykkelse
skaber polarisering og ustabilitet, hvorimod åbne
samfund øger lighed og velstand.
Demokratiske og politiske frihedsrettigheder er
ukrænkelige. Og dem skal vi stå vagt om. Demokrati
og menneskerettigheder er også forudsætningen for
fredelige samfund, der skaber velstand og velfærd.
Med enkelte undtagelser investerer diktaturer ikke i
dets befolkning. De træffer ikke gode beslutninger,
der skaber bæredygtig og inklusiv velstand og velfærd. Undertrykkelse skaber derimod frustration,
vrede, ekstremisme og i sidste ende vold. Vi skal stå
op for menneskerettighederne, fordi de er ukrænkelige. Men vi skal også vide, at når vi giver køb på dem
i forsøg på kortsigtede løsninger på aktuelle problemer, så giver det bagslag på sigt. På tværs af kloden
er frihedsrettighederne og menneskerettighederne
på spil. Vi skal blive klarere i vores tale og ikke lade
kortsigtede udenrigs-, erhvervs- og sikkerhedspolitiske interesser stå i vejen.
At gå forrest med demokrati og menneskerettigheder betyder ikke, at Danmark ikke kan give støtte til
civilsamfund i de lande eller gå i dialog med stater,
der er repressive. Vi skal turde gå i kritisk dialog med
diktatorer. Nogle gange skal vi som donor true med at
gå – og andre gange skal vi true med at blive. Vi skal
blive, når vi tror på, at vi kan gøre en forskel ved at
blive og ved at presse på. Når Zimbabwe muligvis står
over for demokratiske åbninger, kan vi på afgørende

tidspunkter spille en væsentlig rolle. Eller når et land
som Eritrea, som folk flygter massivt fra, viser tegn
på forsoning med Etiopien, skal vi gå i dialog og se
om vi kan understøtte en positiv udvikling uden at
sætte vores principper over styr. Når der er åbninger skal vi kunne sætte ind og gå i dialog. Vi vil også
oprette en demokratipulje til at støtte dynamiske og
fleksible civilsamfunds-indsatser.
Vi skal stå vagt om demokratiske frihedsrettigheder
og støtte civilsamfundet i at kæmpe for sit råderum,
både når det handler om det lange sej træk for at udvide det og når det er akut under pres. Vi skal særligt
støtte kvinders politiske rettigheder ligesom vi skal
sikre minoriteters beskyttelse og plads i demokratiet.
Vi skal styrke vores civilsamfundsevne til at tale
magten midt imod.
Korruption går ud over de fattigste og så er de er
med til at underminere menneskerettighederne, når
de fratager de fattigste adgangen til sundhed, uddannelse og andre rettigheder. Vi skal derfor have en
stærk indsats over for korruption.

SF VIL:
• Sikre bedre sammenhæng mellem udviklingsbi-

•
•
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standen, Danmarks politiske dialog med de lande
vi er engagerede i (om respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret, demokrati, og ligestilling mellem kønnene) og proaktiv
brug af de diplomatiske redskaber Danmark og EU
har til rådighed til at fremme respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret.
Styrke diplomatiets mulighed for at agere fleksibelt i forhold til demokratiske åbninger særligt i
Afrika.
Oprette en pulje til demokratiske tiltag i samarbejde mellem danske og lokale NGO’er, hvor der
viser sig særlige demokratiske åbninger.

6. EN MERE LIGE
VERDEN
Verdens ulighed er enorm og risikerer at skabe
polarisering, konflikt og migration. Bekæmpelse
af ulighed skal være centralt i den danske udviklingsbistand og vi skal måle i hvor stor udstrækning vores bistand bidrager til mere lighed. Og
så vil vi have globale mekanismer til at beskatte
formuer og finansielle transaktioner.
Verden har aldrig været mere ulige før. 1 procent
ejer halvdelen af verdens 50 procent af den globale formue. Det er en social uretfærdighed. Men den
står også i vejen for vækst og udvikling i de lande,
der lande oplever mest ulighed. Vi er derfor nødt
til også at skabe mere lighed og omfordeling for at
reducere antallet af fattige. Den voldsomme ulighed
står i vejen for øget økonomisk vækst, og uligheden
risikerer at skabe konflikt, ustabilitet og migration.
Dansk bistand skal tilbage sit oprindelige udgangspunkt: Fattigdoms-orientering. SF er varm fortaler
for privatsektor-støtte og bæredygtig vækst, når
det også kommer de fattige til gode. Det gør det
ikke tilstrækkeligt i dag, og dansk bistand skal derfor
gås i sømmene og vi skal sikre, at alle bistands-programmer bidrager til at reducere fattigdom og skaber
mere lighed. Det betyder også, at dansk bistand skal
satse på de områder, hvor de fattigste er.
I Danmark er vejen til den historisk store velstand
brolagt af investeringer i mennesker og gennem en
høj grad af lighed. Det sker gennem omfordeling via et
progressivt skattesystem og massive investeringer
i gratis uddannelse og sundhed. Danmark giver i dag
støtte til at forbedre skatte-inddrivelse i en række
lande, men det skal stå endnu stærkere. Et effektivt
skattesystem handler dybest set om at gøre staten
i stand til selv at finansiere offentlige serviceydelser
og være ansvarlig over for sin befolkning. Det handler
om at skabe bedre omfordeling og større retfærdighed. Vi skal derfor opbygge lokal kapacitet til at

inddrive skat. Og det skal være en central del af vores
dialog med vores partnerlande.
Det er afgørende, at Danmark gennem internationale institutioner som Verdensbanken og IMF støtter
progressive skattereformer, der sikrer, at de bredeste skuldre bærer den tungeste byrde. Formueskatter, kapitalskatter og progressive indkomstskatter
sikrer en reduktion af ulighed og større omfordeling.
I afrikanske lande er der en gigantisk strøm af penge ude af landene – dels illegale transaktioner og
dels transnationale virksomheder, der gør brug af
skattely og huller i lovgivningen. Det er afgørende,
at vi globalt får lukket skattelyene, skabt gennemsigtighed i de multinationale selskabers regnskaber
og får offentlige registre over de egentlige ejere af
selskaber, så man ikke kan gemme sig bag stråmænd
og skuffeselskaber. Vi ved, at udviklingslandene taber
forholdsmæssigt mere end de rige lande fra skattefiflerier. SF vil derfor sætte stærkt ind for at stoppe
denne skatteundvigelse for de rigeste og de største
selskaber, som også benyttes af korrupte politikere
og den lokale elite i udviklingslandene. Det er en stor
udfordring, at de mange fremskridt der er sket på
denne dagsorden de seneste fem år stort set har
ekskluderet udviklingslandene.
Vi skal også arbejde for at påvirke de globale strukturer, der skaber ulighed. Vi er nødt til at søge løsninger
gennem multilaterale spor for, hvordan vi kan skabe
nye beskatningsmuligheder, der kan bidrage til at
finansiere Verdensmålene.

SF VIL:
• Sikre at al dansk udviklingsbistand bidrager direk•
•
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te til at reducere fattigdom og skabe mere lighed.
Alle initiativer skal derfor suppleres af indikatorer,
der måler deres evne til at skabe lighed.
Inden for prioritetslande øge støtte til at udvikle
effektive og progressive skattesystemer
Globalt vil vi arbejde for stærke globale mekanismer, der skal beskatte finansielle transaktioner,
formuer og bekæmpe skattely

7. UDE OG
HJEMME:
VERDENSMÅLENE

Verdensmålene, men vækst skal være mere inklusiv
og omfordeles, så vi kan reducere antallet af fattige
i verden. Og kun gennem mere lighed kan vi skabe
mere stabile samfund. På mange baner er Verdensmålene opskriften på en velfærdsstat. Og vi skal
have en forståelse for, hvordan målene understøtter
hinanden.
Danmark opfylder målene i stor grad. Men på en række afgørende punkter halter vi enormt bagud. Hvis vi
ønsker, at verden tager Verdensmålene alvorligt skal
vi ”walk-the-talk” og vi skal rapportere troværdigt
Verdensmålene er centrale i dansk udviklingspå målene. Det gælder også på den stigende fattigbistand. Men målene forpligter også hjemme, og
dom, som regeringen ikke vil måle på. Vi skal stå ved
hvad vi gør herhjemme har også betydning for
den succes, som den danske velfærdsstats-model
vores troværdighed ude.
I 2015 vedtog verdens lande 17 ambitiøse Verdensmål, er. Vi har gennem de sidste 70 år skabt unikke resultater i form af velfærd, udvikling, tryghed og trivsel
der udstikker en række sociale, økonomiske og milfor de mange kombineret med en stærk vækst. Vi
jømæssige mål. For de rigeste lande indebærer det
skal passe på denne succesfulde model i Danmark
også en forpligtelse til at finansiere, at de fattigste
og samtidig stolt tage denne model med ud i verden
lande når målene. Derfor forpligter vi også på at
og demonstrere, at man kan skabe vækst, udvikling,
bidrage med mere bistand og arbejde globalt på nye
finansieringsmekanismer som globale skatter, der kan velfærd og tryghed på én gang. I SF er vi optimister
og mener, at vores udviklings- og udenrigspolitik skal
gavne de fattigste lande. Målene står centralt i den
være drevet af håb og tro på, at lande i fællesskab
danske udviklingsbistand, men de skal stå skarpere
og med en større vægtning på, hvordan de forskellige kan løfte. Men allerede nu er det tvivlsomt om vi når
alle mål. Et helt centralt dogme i Verdensmålene er
mål er indbyrdes afhængige.
leaving no-one-behind. Dansk bistand skal være,
Når vi skaber vækst, går det ofte ud over bæredyghvor de fattigste er – ikke hvor de danske erhvervstigheden eller ligheden. Vi skal blive bedre til at se
interesser er.
sammenhængen mellem målene, og så skal vi anerkende, at selvom alle mål er vigtige, skal udviklingsbistanden satses der, hvor vi strategisk når mest
SF VIL:
for udviklingsmidlerne og hjælper de fattigste med
• Sikre at vores bidrag til Verdensmålene ude også
vores udviklingspolitiske midler. Derfor skal Verer bakket op af et forpligtende ansvar hjemme. Vi
densmål nummer 10 om mindre ulighed have en mere
vil udvikle et Verdensmåls-regnskab.
central plads i dansk bistand, ligesom det historisk
• Styrke princippet om leaving no-one-behind genhar været centralt at fokusere på at reducere fatnem hele vores bistand. Det betyder, at Danmark
tigdom – Verdensmål nummer 1, men som langsomt
skal hjælpe de allerfattigste.
er blevet udhulet. Vækst er også et afgørende mål i
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8. JOBS GENNEM
VÆKST OG FRI
HANDEL
I de næste årtier skal der skabes hundrede vis
af millioner arbejdspladser i Afrika. Det skal ske
ved at støtte de rigtige privatsektor-initiativer
og skabe vækst i brancher, der skaber jobs til de
fattigste. Udvikling kan ikke alene hive verdens
fattigste ud af fattigdom. Vi er også nødt til at
ændre strukturelle forhold og åbne vores markeder.
Udviklingsbistand er ikke en løsning, der alene løser
Afrikas problemer. Strukturelle forhold skal ændres
for at reducere fattigdom og skabe de hundrede vis
af millioner jobs, der skal til, for at give jobs til den
mængde af unge mennesker, der vil være i Afrika
inden 2030. Derfor skal en del af den danske bistand
gå til at skabe bæredygtig vækst, som skaber anstændige jobs.
Den danske privatsektorstøtte skal i højere grad skal
tilpasses de lokale behov og forhold og bidrage til at
ændre langsigtede rammevilkår for lokalt erhvervsliv og dets muligheder for at handle varer regionalt
og internationalt. Det kræver støtte til at forbedre
lokale rammevilkår for små og mellemstore virksomheder, som har et stort potentiale for at skabe
lokal beskæftigelse. Og så kræver det investeringer i
landbrugssektoren, som fortsat er det erhverv, hvor
de fleste afrikanere er beskæftiget. De ekstremt har
ofte svært ved at høste frugt af væksten, fordi de er
på landet og de er i den uformelle sektor.
Den danske privatsektorstøtte er i dag præget af en
blind tro på, at vækst vil gavne hele samfundet. Frem

for støtte til enkelte, internationale virksomheder
vil SF i højere grad bruge danske udviklingskroner på
at fremme de rette vilkår for lokale virksomheder.
Danske og globale virksomheder kan på afgørende vis
bidrage til at nå Verdensmålene ved at udvikle innovative og bæredygtige løsninger inden for sektorer
som grøn omstilling, cirkulær økonomi, adgang til rent
vand, bæredygtige energi og brug af IT-teknologi.
Men det skal ske i tæt samspil med lokale aktører og
begrundet i en lokal analyse af, hvordan det forankres
lokalt – og bidrage til de øvrige verdensmål om at
reducere fattigdom, øge lighed og skabe beskæftigelse. Alt dette kræver samlet tilgang til at forbedre
grundvilkårene for vækst lokalt gennem bæredygtige
værdikæder og hvor lokale producenter bliver i stand
til at få en større del af udbyttet. Vi skal støtte og
fremme partnerskaber, hvor danske og internationale
virksomheder kan tilføre afgørende viden og værdi –
eksempelvis ved at erhvervslivets muligheder for at
bidrage til at nå verdensmålene lokalt.
Men det kommer ikke til at tage rigtigt fra, med mindre EU og de øvrige OECD-lande åbner sine markeder.
EU’s landbrugsstøtte smadrer muligheden for lige
konkurrence. Danmark skal arbejde for og forlange,
at frihandel bliver en realitet. Det kræver, at handelsbarriererne mindskes – der skal være mindre told og
tariffer på varer fra udviklingslandene.

SF VIL:
• Sikre at den danske privatsektor-støtte støtter
•
•
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udvikling af bedre rammevilkår for små og mellemstore virksomheder i Afrika særligt inden for
bæredygtige løsninger.
Lave en gennemgang af dansk privatsektorstøtte
så den er langt mere lokalt forankret og sikrer en
bredere opfyldelse af verdensmålene.
Insistere på en bedre europæisk handelspolitik
og sikre frihandel for alle fattige lande og ikke
særligt for nogle lande.

9. GLOBALE UDFORDRINGER SKAL
LØFTES FÆLLES
De globale problemer er fælles, og de kan kun
løses i fællesskab. Vi skal i Danmark bakke op om
konventionerne og de vigtige instrumenter som
FN har.
Verdens problemer er gensidigt forbundne og kan ikke
løses af enkelte lande. Vores globale udfordringer
skriger, måske mere end nogensinde før, på globalt
samarbejde. Vi lever desværre i en verden med en
smuldrende verdensorden og national selvtilstrækkelighed. Men selvom det er stærkt op ad bakke, er FN
stadig et afgørende organ i en verden, hvis magtcentre i disse år forskydes. Som en lille stat er det stadig
vores interesse at stå stærkt i FN og sikre en international retsorden. Og selvom om FN kun er summen
af medlemsstaternes vilje, er det vigtigt, at vi genvinder vores moralske prestige og anvender den til
at præge den måde, FN agerer på. Sikkerhedsrådet
er fortsat sammensat på en måde, der er langt fra

tidssvarende og domineret af de gamle stormagters
interesser, men det er det bedste, vi har og vi bør
forsøge at præge FN.
FN spiller en afgørende rolle som ejer af Verdensmålene, der frem mod 2030 er blevet et afgørende
instrument, der giver retning og enighed om verdens
største udfordringer – og som holder regeringsledere
ansvarlige. Regeringerne skal holdes endnu mere ansvarlige – og vi vil derfor arbejde for, at der udarbejdes årlige peer-review for målenes udførelse ligesom
man gør på menneskerettighedsområdet.
Danmark skal desuden fortsat aktivt støtte det reform-arbejde, der er iværksat af FN. Og vi skal støtte
dets kapacitet og evne til at navigere fleksibelt og
hurtigt og effektivt i forhold til konfliktforebyggelse,
fredsmægling og fredsbevarelse. Historisk har det i
Danmark været et princip at fordele bistand ligeligt
mellem bilateral bistand og multilateral bistand. Det
har gradvist forrykket sig – og ganske markant. SF
vil sikre, at Danmark i højere grad bidrager til et mere
effektiv FN.

SF VIL:
• Øge den multilaterale bistand til Verdensbanken
•

18

og FN særligt med henblik at øge vores støtte til
de mest skrøbelig og svage lande.
Vi vil støtte op om FN’s reformproces.

10. EU: VERDENS
STØRSTE
BISTANDSAKTØR
EU’s udviklingspolitik har et stort potentiale som
verdens største donor. Og så er der en mulighed
for at sammentænke politikområder som handel,
fiskeri, udenrigspolitik og udvikling.
EU har verdens største udviklingspolitiske budget.
Det giver en enorm mulighed og det giver en stor
fælles stemme. EU er repræsenteret i lande, hvor
Danmark ikke er repræsenteret, og den fælles stemme giver mulighed for at sætte et præg på dialogen
med partnerlandene og sætte menneskerettigheder
og god regeringsførelse øverst. Samtidig er EU et
afgørende forum, hvis vi skal ændre nogle af de helt
afgørende og strukturelle forhold, der holder landene
i syd i fattigdom. Vi skal have en ambitiøs europæisk
bistand, der lægger vægt på social og demokratisk
udvikling i Afrika og ikke kun i nærområderne. EU skal
derfor prioritere den globale udviklingsbistand højere.
Og vi vil gerne være med til at finansiere den gennem
den europæiske landbrugspolitik, der er med til at
forvride den globale konkurrence.
EU taler med tungere vægt end enkelte lande og det
er fornuftigt at lade EU tale for alle medlemslandene
over for vores partnere i nærområderne. Men vi skal
i langt højere grad have EU til at lave aftaler, der er
baseret på menneskerettigheder, dialog og demokrati. Blind og generøs støtte til diktatorer kan være en
bekvem løsning i dag, men en katastrofe i morgen. Vi

skal derfor i Danmark stå forrest i kampen for at det
europæiske udviklingssamarbejde har menneskerettigheder og demokrati helt i centrum for støtten
til og samarbejdet med partnerlande. En langt mere
konsekvent sammentænkning mellem udviklingsbistand og handel er nødvendig – der fokuserer på at
åbne markederne for landene i Syd og som samtidig anvender bistand på placere landene bedre og
forbedre deres position i de globale værdikæder. De
europæiske relationer til landene i Syd er i alt for høj
grad stadig ført af europæiske handels- og fiskeri-interesser. Det er også på høje tid, at vi afvikler
landbrugsstøtten, som gør det svært for afrikanske
varer at konkurrere på lige fod.
F mener, at EU spiller en afgørende rolle i at finde
løsninger på problemerne med migration omkring
Middelhavet, men udviklingsmidlerne skal først og
fremmest bruges på at støtte langvarige og holdbare
løsninger, der skaber håb, udvikling og bedre muligheder for folk, hvor de er.

SF VIL:
• Arbejde for at den europæiske landbrugsstøtte
•
•
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udfases og at en del anvendes til udviklingsbistand i Afrika.
At vi får en europæisk udviklingspolitik, der følger
op på løfterne om en sammenhæng mellem handels-, fiskeri og landbrugspolitik.
At den europæiske udviklingspolitik er båret af
verdensmålene og at demokratisk og social udvikling står i centrum.

