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Ungt engagement  
der forpligter

seks danske politiske ungdomsorganisationer præsenterer her et markant 
politisk udspil til Danmarks bidrag til 2015 målene. De otte mål blev vedta
get af 189 stats og regeringschefer på det store FNtopmøde i 2000 og har 
som overordnet formål at halvere den globale sult og fattigdom inden 2015. 

sommeren 2007 markerer, at halvdelen af tiden til 2015 er gået. Der skal 
gøres status, herunder på Danmarks bidrag til målene, og ungdomspoliti
kernes udspil er i den forbindelse et vigtigt indspil. Udspillet er markant i 
kraft af dets indhold, dets baggrund og dets ambition.

Da UNDPs nordiske kontor i foråret 2006 tog kontakt til de politiske ung
domsorganisationer med ideen om et fælles projekt om FNs 2015 mål, var 
reaktionen yderst positiv fra de seks organisationer. Det gav os store 
forventninger til projektet. 

alligevel er vi gang på gang blevet imponerede og inspirerede af den 
energi, organisationerne har kastet ind i aktiviteterne. De er mødt talstærkt 
og diskussionslystne op til projektets konferencer om 2015 målene. De har 
udvist ægte engagement i ansigt til ansigt møderne med de fattige menne
sker i Liberia og givet gode råd til landets præsident sammen med liberian
ske kolleger. De har holdt møder om 2015 målene i egne organisationer, 
skrevet artikler til medlemsblade og startet egne 2015 måls hjemmesider.

Undervejs udviste alle seks organisationer så stærkt et engagement i 
udviklingsarbejdet, at vi for alvor begyndte at tro på, at sidste del af projek
tet – forhandlingerne om dette udspil – ville lykkes. Det kan man roligt sige, 
at det gjorde: sjældent har et så bredt tværpolitisk udspil haft så meget 
substans!

Ungdomspolitikerne og deres ideer fortjener en passende reaktion. og som 
de selv skriver om ambitionerne med deres fælles udspil: 

”Partiegoistiske motiver og ideologiske forskelligheder er tilsidesat for at 
opnå enighed om så konstruktive og substantielle politiske anbefalinger 
som muligt. Det er vores håb, at samarbejdet om dette dokument og dets 
anbefalinger kan tjene som forbillede for det danske Folketing”.

Vi vil gerne takke Udenrigsministeriet og alle andre, der på forskellige 
måder har været med til at gøre dette projekt muligt. 

Den største tak går dog til Venstres Ungdom, Danmarks socialdemokratiske 
Ungdom, Konservativ Ungdom, sFs Ungdom, Kristendemokratisk Ungdom 
og radikal Ungdom for dybt inspirerende samarbejde og for at have givet 
dette vigtige indspil til debatten om Danmarks bidrag til 2015 målene!

Jakob simonsen, direktør
UNDPs nordiske kontor
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nu,
I foråret 2006 gik FNs Udviklingspro
gram UNDP og de politiske ungdoms
organisationer sammen om et projekt 
om FN’s millennium erklæring. Formå
let med samarbejdet var at øge 
ungdommens og de fremtidige 
beslutningstageres kendskab til og 
viden om 2015 målene og at sætte 
Danmarks bidrag til 2015 målene på 
den politiske dagsorden.

det fælles projekt indeholdt  
tre dele: 

•  Første del bestod af tre store 
seminarer arrangeret af UNDP for de 
politiske ungdomsorganisationer 
med fokus på 2015 målene. semina
rerne omhandlede en introduktion 
til 2015 målene med oplæg fra 
forskellige dele af det danske 
bistandsmiljø.

•  anden del af projektet involverede 
en feltrejse til Liberia for at se 
udviklingsarbejdet i praksis. Her var 

programmet en blanding af møder 
med lokalbefolkningen for at se, 
hvilke problemer og udfordringer de 
står overfor, og møder med landets 
præsident, ministre, FNtopfolk og 
Ngo’er for også at få perspektivet 
ovenfra (se rejsebeskrivelsen).

•  sidste del af projektet sidder du med 
i hånden. Det er dette politiske 
udspil til, hvad vi ungdomspolitike
re, med blandt andet seminarer og 
feltrejsen som baggrundsviden, 
mener, skal være Danmarks bidrag 
til 2015 målene. Vi har i projektet 
haft særligt fokus på tre af målene, 
som derfor også er dem, udspillet 
beskæftiger sig med.

Vi skriver nu år 2007, det er syv år siden 
millennium erklæringen og de otte 
2015 mål for en bedre verden blev til. 
Det betyder, at halvdelen af tiden er 
gået for 2015 målene, og det er derfor 
nu,  der skal sættes ind, hvis målene 
skal nås i 2015. Verdens fattigdom har 
vist sig at være et problem, der kan 
forene vi unge på trods af politiske 
skel, og vi håber, at det vil være et 
forbillede for politikerne i Folketinget 
for at gøre en øget indsats for verdens 
udvikling. Vi ungdomspolitikere er 
sammen blevet enige om, at følgende 
skal være Danmarks bidrag til 2015 
målene.
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Bekæmp
Fattigdom er en af de største 
barrierer mod udvikling. Mere end 
en milliard mennesker i verden 
lever for mindre end 1 dollar om 
dagen, mens mere end 3 milliarder 
mennesker lever for mindre end 2 
dollar om dagen. Størstedelen af de 
fattige lever i udviklingslandene, og 
fattigdommen har stor betydning 
for deres hverdag og for deres 
fremtidige muligheder. 

De politiske ungdomsorganisationer er 
blevet enige om, at:

•  Udgangspunktet for Danmarks 
udviklingsarbejde skal være rettet 
mod de grundlæggende, strukturel
le årsager til fattigdom.

Fattigdomsproblemet er afgørende for 
at løse adskillige af 2015 målene. 
Derfor er det ikke nok at løse sympto
merne på fattigdom. De politiske 
ungdomsorganisationer ønsker, at der 
fokuseres på årsagerne til, at fattig
dommen reproduceres. Krig og 
ustabilitet er et særligt problem i afrika 
sammen med en manglende statsdan
nelse flere steder. De utilregnelige 
forhold i ulandene giver sig blandt 
andet udslag i intern undertrykkelse 
og ulige magtforhold, der videre 
resulterer i korruption. autoritære og 
reaktionære kulturtræk kombineret 
med manglende udsigt til en positiv 
udvikling har nogle steder ført til en 
uproduktiv arbejdskultur. 

Fravær af demokratiske rettigheder, 
analfabetisme, ulighed mellem 
kønnene og mangel på oplysning er 
grundlæggende problemer, der har 
hindret en gunstig udvikling.

mange ulande er som udgangspunkt 
godt stillet med egne naturressourcer. 
Desværre har de ofte et manglende 
ejerskab over disse naturressourcer. 
manglende investeringer eller endda 
investeringer på uretfærdige vilkår har 

ekstrem fattigdom og sult

måL �:

bidraget til det manglende ejerskab. 
Handelsvilkår har medført en mang
lende mulighed for at oprette en 
egenproduktion og faldende råvare
priser har medvirket til en ulige 
udvikling mellem den fattige og den 
rige del af verden. Klima og miljømæs
sige ændringer har ligeledes været til 
størst hindring for ulandene. 

Bekæmpelse af ekstrem ulighed 

De politiske ungdomsorganisationer 
anser ekstrem ulighed som en voldsom 
strukturel hindring for udvikling. ved 
ekstrem ulighed forstås dyb fattigdom 
og ufattelig rigdom i samme samfund, 
uden mulighed for at de fattige kan opnå 
højere levestandard.
 
De politiske ungdomsorganisationer er 
derfor enige om, at Danmark skal:
 
•  arbejde for en retfærdig genfor

handling af private kontrakter på 
udviklingslandenes naturressourcer 
med henblik på øgede indtægter til 
staten.

•  arbejde for en vis grad af omforde
ling inden for det enkelte udviklings
land.    

De politiske ungdomsorganisationer er 
ligeledes enige om, at:

•  Demokratiske, faglige og sociale 
rettigheder er en forudsætning for 
udvikling. 

demokratiske rettigheder

De politiske ungdomsorganisationer 
anerkender Danmarks kvalificerede 
arbejde for god regeringsførelse og 
ansporer til fortsat arbejde for dannelsen 
af demokratiske samfundskulturer, 
demokratisk oplysning, bekæmpelse af 
korruption og kønslig ulighed.
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menneskerettighederne danner 
udgangspunktet for arbejdet for 
demokrati.     
 
De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at:

•  Danmark skal arbejde for, at fulde 
demokratiske rettigheder sikres for 
alle.

•  opfordre til øget fokus på unges 
politiske rettigheder.

•  Universel stemme og valgret gives 
fra 18års alderen.   

Faglige rettigheder

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at det er afgørende, at arbejderne 
i udviklingslandene sikres ordentlige løn- 
og arbejdsvilkår. alt for mange steder er 
der eksempler på, at arbejderne i 
udviklingslandene er underbetalte, og at 
arbejdsmiljøet er direkte sundhedsskade-
ligt.

De politiske ungdomsorganisationer er 
derfor enige om, at:

•  Danmark skal tage initiativ til, at det 
multilaterale udviklingsarbejde 
fokuserer på bl.a. at sikre faglig 
organisering gennem oprettelse af 
fagforeninger i ulande under ILo. 
Hovedprioriteten for disse fagfor
eninger må selvsagt være ordentlige 
løn og arbejdsvilkår. 

sociale rettigheder

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at en vigtig forudsætning for 
udvikling er en sikring af sociale rettighe-
der i udviklingslandene. sociale rettighe-
der er på længere sigt med til at sikre lige 
muligheder for alle, og dermed en bedre 
fremtid for den fattige del af befolkningen. 

De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at 

•  Danmark skal arbejde for at sikre 
sociale rettigheder, såsom gratis 

adgang til uddannelse og sundheds
behandling, og i øvrigt fremme 
yderligere sociale rettigheder. 

indsats mod konflikter        

konflikter er en af de største barrierer mod 
udvikling. konflikter er således både 
ødelæggende for et lands udvikling og 
har enorme konsekvenser for befolknin-
gen. De politiske ungdomsorganisationer 
beklager i den forbindelse, at fN ikke har 
de fornødne muligheder for indgriben i 
konflikter, hvilket eksempler som folke-
mordet i rwanda og nu i Darfur viser.  

De politiske ungdomsorganisationer er 
derfor enige om, at Danmark skal 
arbejde for, at:

•  FN øger sit fredsbevarende potentia
le gennem sHIrbrIg, der skal 
styrkes markant og fungere som en 
bredt sammensat, effektiv, stående 
styrke til hurtig udrykning, som efter 
behov kan operere i flere lande 
samtidigt.
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•  FN’s fredsbevarende missioner skal 
koordineres med regionale politiske 
fora, f.eks. den afrikanske Union. 

•  beslutningsgangen for fredsbeva
rende indsatser skal gøres hurtigere. 
Ved indsættelsen af udrykningsstyr
ken i afrika skal der indføres en regel 
om dobbelt veto i FN’s sikkerheds
råd. Dobbelt veto skal forstås 
således, at der skal mindst to af 
sikkerhedsrådets faste medlemmer 
til at forhindre en indsættelse af 
udrykningsstyrken. 

mulighed for et levebrød

De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at muligheden for at høste 
frugten af eget arbejde er et fundament 
for udvikling. i den forbindelse ses 
mikrolån-konceptet som et progressivt 
redskab til relativt hurtigt at give 
mulighed for, at den enkelte kan arbejde 
sig ud af fattigdom. ideen bag mikrolån 
er, at en person kan låne et lille beløb til 
at sikre fremtidig indkomst. Mikrolån er 
allerede blevet meget udbredt i udvik-

lingslandene med gode erfaringer. 
Mikrolån er således ikke blot et redskab 
til at bekæmpe fattigdom men også til at 
give flere kvinder økonomisk selvstæn-
dighed.
 
•  Danmark skal derfor styrke indsat

sen for fastholdelse, udbredelse og 
udvidelse af mikrolånkonceptet. en 
national koordinering af mikrolån
initiativer skal være en hovedpriori
tet i arbejdet.   

Bekæmpelse af sult

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at fattigdom, konflikter og 
klimaforandringer er væsentlige årsager 
til sult. i dag sulter 800 millioner menne-
sker verden over. De politiske ungdoms-
organisationer mener, at det er helt 
uacceptabelt, og anser det som afgøren-
de, at der skabes fødevaresikkerhed for 
alle.     

De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at Danmark skal arbejde for, 
at:

•  Der på langt sigt skal udvikles mere 
produktive og levedygtige planter i 
forhold til klima og jordtype ad 
naturlig vej.

•  overføre viden om  og teknologi til 
 et effektivt og bæredygtigt 
landbrug.

• sikre alle lige adgang til jord.
  
•  Der sikres et bæredygtigt miljø 

gennem udbredelsen af alternative 
energikilder.

•  FN på kort sigt kan undersøge 
mulighederne for at benytte gmo
afgrøder, såfremt de på miljømæssig 
bæredygtig vis kan bidrage til 
bekæmpelse af akut hungersnød.

en eventuel introduktion af gmo
teknologi kan kun ske med accept fra 
modtagerlandets regering og i 
koordination med World Food Pro
gramme.

Det er et inspirerende – og imponerende – dokument, der er kommet ud af 
de seks ungdomsorganisationers drøftelser. Det vidner om en betydelig 
konsensus på tværs af politiske skillelinier, om den helt centrale opgave det 
er at anskue menneskeheden som en helhed og sætte kræfter ind på 
skabelse af ligelige og rimelige levevilkår for alle Jordens beboere. 

Det er en umådelig vanskelig opgave, som ikke løses fra det ene år (eller 
årti!) til det andet, men at viljen er til stede i den danske ungdom er i sig selv et løfterigt budskab. 
Det gælder også de konkrete mål, ungdomsorganisationerne sætter sig i fællesskab, som fx at den 
danske bistand atter skal op på 1 pct. af bNI, og at den multilaterale andel atter bringes op på 50 
pct. af den samlede bistand. 

men først og fremmest læser jeg udtalelsen som en opfordring til en aktiv, politisk indsats for 
gennemførelse af 2015 målene. De store ord skal ikke være en sovepude men en ansporing til 
handling.

gert petersen
Fhv. mF og partiformand

ekS-politikere kommenterer:
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Sikre

Viden er magt – uddannelse som 
demokrati-værktøj 

De politiske ungdomsorganisationer 
anser uddannelse for en af de væsent
ligste forudsætninger for opfyldelse af 
2015 målene, for individuel myndiggø
relse af mennesker og en forudsætning 
for samfundsvelstand og fremgang.   

en demokratisk samfundskultur 
forudsætter almen adgang til uddan
nelse og viden. et demokratisk sam
fund med en oplyst befolkning med en 
kritisk tilgang til verden omkring sig 
kræver almen uddannelse, der anspo
rer til dette.  
Den væsentligste indsats skal derfor 
rettes mod at sikre reel gratis uddan
nelse for alle. 

grundskoleuddannelse for alle
Dette er allerede formelt indført i 
mange ulande, men der er i praksis 
stadig i disse lande hindringer for reel 
gratis skolegang for alle. Dette ses, når 
et skolesystem kræver, at eleven selv 
køber skoleuniform og materialer, eller 
når lokalemangel eller lærermangel 
blokerer for undervisning. Danmark 
skal derfor i sine programsamarbejds
lande følge op på og sikre reel gratis 
uddannelse. opnåelse af dette kræver 
støtte til regeringsniveau såvel som 
lokalsamfund og Ngo’er, der udfører 
skolebygning og undervisning. 

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at Danmark skal arbejde for:

•  gratis uddannelse på alle niveauer, 
boglige såvel som faglige. 

•  gratis skolemad i grundskole og 
ungdomsuddannelse for at lokke 
børn og unge i skole og samtidig 
sikre en bedre ernæringsstandard.

•  at der bygges skoler i nærområder
ne – også i provinsen.

•  et nationalt ensartet uddannelsessy
stem under regeringens retningslini
er.

•  Undervisning på nationale hoved
sprog – alle elever skal have mulig
hed for at følge med.  

•  et uddannelsessystem der er 
fleksibelt nok til at sikre uddannelse 
for alle uanset kulturel og sproglig 
baggrund.

•  at mindske frafaldet og sørge for at 
piger også kommer i skole – bl.a. 
gennem oplysningskampagner 
målrettet mod forældre.

måL �:
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      Mål 1: Bekæmpe ekstrem fattigdom og sult

Delmål 1: I perioden 1990 til 2015 at halvere andelen af 
verdens befolkning, hvis indkomst er mindre end én 
dollar om dagen.

Delmål 2: mellem 1990 og 2015 at halvere andelen af 
verdens befolkning, som lider under hungersnød.

      Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle

Delmål 3: Inden 2015 at sikre, at børn overalt, piger såvel 
som drenge, vil være i stand til at fuldføre et fuldt 
grundskoleforløb.

      
Mål 3: Fremme ligestilling og 

                    styrke kvinders rettigheder

Delmål 4: Udrydde kønsforskelle i grundskole og ung
domsuddannelserne, helst inden 2005, og på alle 
niveauer i uddannelsessystemet ikke senere end i 2015.

      Mål 4: Reducere børnedødeligheden

Delmål 5: I perioden 1990 til 2015 at reducere børnedø
deligheden (<5 år) med to tredjedele.

      
Mål 5: Forbedre gravide og fødende 

                    kvinders sundhed

Delmål 6: reducere dødeligheden blandt gravide og 
fødende kvinder med tre fjerdedele i perioden 1990 til 
2015.

      
Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria 

                    og andre sygdomme

Delmål 7: Inden 2015 at have standset spredningen af 
HIV/aIDs og begyndt at reducere forekomsten af 
sygdommen.

Delmål 8: Inden 2015 at have bremset udbredelsen og 
begyndt at reducere forekomsten af malaria og andre 
væsentlige sygdomme.

      Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtighed

Delmål 9: Integrere principperne om bæredygtig 
udvikling i landepolitikker og programmer samt reduce
re tabet af miljøressourcer.

Delmål 10: Halvere andelen af mennesker, som lever 
uden bæredygtig adgang til rent drikkevand, inden 2015.

Delmål 11: Inden 2020 at have opnået betydelige 
forbedringer i mindst 100 millioner slumbeboeres liv.

      
Mål 8: Skabe et globalt partnerskab 

                    for udvikling

Delmål 12: Fortsætte udviklingen af et åbent, regelbase
ret, forudsigeligt, ikkediskriminerende handels og 
finanssystem (dette indebærer en forpligtelse til god 
regeringsførelse, udvikling og fattigdomsbekæmpelse – 
såvel nationalt som internationalt).

Delmål 13: Fokus på de mindst udviklede landes (LDC) 
særlige behov. Dette inkluderer: told og kvotefri adgang for 
mindst udviklede landes eksport; styrket program for 
gældslettelse for HIPC’er (Heavily Indebted Poor Countries) 
og annullering af officiel, bilateral gæld; samt en mere 
generøs statslig bistand til lande, som er engagerede i 
fattigdomsbekæmpelse.

Delmål 14: Fokus på de særlige behov, som udviklings
lande uden adgang til havet samt små, fattige østater 
har. 

Delmål 15: gennemføre en omfattende behandling af 
udviklingslandenes gældsproblemer, bl.a. ved at udnytte 
nationale og internationale redskaber til at gøre gælden 
bæredygtig på lang sigt.

Delmål 16: I samarbejde med udviklingslandene at 
udvikle og implementere strategier for værdigt og 
produktivt arbejde for unge.

Delmål 17: I samarbejde med medicinalindustrien at give 
adgang til livsvigtig medicin til overkommelige priser i 
udviklingslandene.

Delmål 18: I samarbejde med den private sektor at gøre 
fordelene ved ny teknologi tilgængelige – især informati
ons og kommunikationsteknologi.

otte2015 mål

De
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Handling bag fine ord

De seks politiske ungdomsorganisationer fortjener stor tak for deres indsats 
for at formulere en handlingsplan, så 2015 målene nås. Det er let at lave 
flotte hensigtserklæringer, der egner sig til skåltaler, men ikke et eneste 
menneske bliver mæt af hensigtserklæringer. Der skal handling til! 
en forøgelse af den danske ulandsbistand til 1 % af bNI er en væsentlig del af 
indsatsen. Danmark skal gå foran med en høj ulandsbistand. Det er det helt gale spor, at vi de 
senere år har skåret ned. 

en anden vigtig markering i udspillet er fordelingen af bistanden mellem multilateral og bilateral 
bistand med 50 % til hver. Vi har brug for at gå på 2 ben – både gennem stærkt engagement i de 
internationale organisationer og med en stor og effektiv bilateral bistand.    
Det er særlig vigtigt, at de 6 ungdomsorganisationer spænder bredt politisk. Det vidner godt for 
fremtiden, men de fattige i denne verden kan ikke vente så længe. Derfor kan jeg varmt anbefale, 
at de siddende politikere i Folketinget lytter til de unges udspil og handler efter det. 
Det er nu, der skal sættes ind, hvis målene skal nås i 2015!

marianne karlsmose
Fhv. formand for kristendemokraterne

ekS-politikere kommenterer:

2015 målene er en af vor tids største udfordringer. millioner af mennesker i 
den tredje verden lever stadig i dyb fattigdom og uden perspektiver for 
fremtiden. Derfor er det prisværdigt, at unge på tværs af politiske skel er 
nået til enighed om, hvad Danmark bør gøre for at leve op til disse mål. 
Danmark har i mange år stået forrest, når det gælder udviklingsbistand – 
både med hensyn til kvalitet og størrelse. Det kan kun gøres, når der er 
bred folkelig opbakning. Jeg er ikke enig i alt, hvad de unge foreslår – men 
det er heller ikke så vigtigt. Det vigtige er engagementet og viljen til at nå 
nogle fælles mål. og der lover det godt for fremtiden, at de unge tager 
deres ansvar alvorligt.

uffe ellemann-Jensen
Fhv. udenrigsminister

ekS-politikere kommenterer:
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Opbygge
den kvantitative prioritering af 
bistanden

De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at Mål 8, der skal sikre øget 
bistand, retfærdige handelsregler og 
gældslettelse for udviklingslandene, er en 
afgørende forudsætning for udvikling. 
Danmark skal i den forbindelse arbejde 
for at hæve den samlede bistand fra de 
vestlige lande, og et element heri er at 
vise, at Danmark også selv er villig til at 
gå forrest og give en høj udviklingsbi-
stand.   

De politiske ungdomsorganisationer er 
derfor enige om, at:

•  Danmark på sigt skal øge bistanden 
til 1 %, men at bistandsforøgelsen 
skal ske under forudsætning af, at 
den er effektiv.

den kvalitative prioritering af 
bistanden

Danmark skal ligeledes fokusere på den 
kvalitative del af bistanden. her er det 
afgørende, at Danmark med afsæt i Mål 
1 tager udgangspunkt i fattigdomsbe-
kæmpelse, men også, at Danmark 
politisk tør gå forrest, og føre en progres-
siv udviklingspolitik. 

De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at:

•  Hovedformålet med dansk bistand 
er fattigdomsbekæmpelse.

•  Danmark bør være et progressivt 
foregangsland inden for udvikling  
eksempelvis i kampen mod HIV/aids 
skal Danmark stille sig kritisk overfor 
den voksende internationale 
modstand mod prævention fra 

et globalt partnerskab for udvikling 
– Danmarks bidrag

måL �:

blandt andet Usa og de katolske 
lande og således udfylde en rolle, 
som andre donorlande svigter. 

Desuden mener de politiske ungdoms
organisationer overordnet, at:

•  modtagerlandene assisteret af FN 
som udgangspunkt skal have en 
koordinerende rolle i forhold til 
udviklingsarbejdet.

•  Danmark skal oprette en fond med 
midler til at forske i innovative 
løsninger, der kan sikre bæredygtig 
udvikling i relation til de fattigste 
landes behov indenfor miljø, energi 
og sundhed. et konkret eksempel er 
Lifestraw – et sugerør som er i 
stand til at rense vand.

den multilaterale bistand

De politiske ungdomsorganisationer 
anerkender kvaliteterne i den multilate-
rale bistand, herunder at den har en 
række egenskaber, som den bilaterale 
bistand ikke indeholder. Derfor skal 
Danmark prioritere den multilaterale 
bistand, men også stille krav til effektivi-
teten.  

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at:

•  Danmark gennem sit formandskab 
for UNDP’s bestyrelse skal presse på 
for gennemførelsen af operative 
reformer i FN for at højne kvaliteten 
af den multilaterale bistand.

•  Udviklingen i forholdet mellem 
multilateral og bilateral bistand skal 
vendes, og over tid nå 50/50 i takt 
med, at reformerne gennemføres i 
FN.
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den bilaterale bistand 

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at Danmarks bilaterale bistand 
skal fokuseres udviklingsfagligt i 
programsamarbejdslandene og løbende 
revideres efter behov i modtagerlandene 
og effektiviteten i dansk bistand. Denne 
fokusering skal ske fremadrettet, således 
at velfungerende projekter ikke lukkes 
ned, inden de er færdiggjort.

De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at: 
  
•  Dansk bistand skal specialiseres og 

målrettes udviklingsfaglige fokus
områder, der løbende skal justeres i 
forhold til de behov, udviklingslan
dene måtte have, og i forhold til 
Danmarks knowhow og forsknings
mæssige kapaciteter.

ngo’ernes rolle i den danske 
bistand

De politiske ungdomsorganisationer 

anerkender Ngo’ernes rolle i udviklings-
arbejdet, særskilt i modtagerlande, hvor 
de politiske forhold ikke tillader alminde-
lig bilateral sektorprogramstøtte. 

De politiske ungdomsorganisationer 
opfordrer samtidig Ngo’erne til, at:

•  arbejde koordineret i højere grad 
end tilfældet er i dag. Dette gælder 
især i forhold til modtagerlandets 
regering, men ligeledes med andre 
udviklingsaktører i modtagerlandet.

Derudover slår de politiske ungdoms
organisationer fast, at:

•  Kvalitetssikring af Ngo’ernes arbejde 
er en vigtig prioritet, og at der i den 
forbindelse skal være en fornuftig 
balance mellem kravene til uafhæn
gighed af den danske stat og 
offentlig støtte.

den private sektors rolle i 
udviklingsarbejdet

De politiske ungdomsorganisationer 

anerkender den private sektors stigende 
sociale ansvarlighed. i et udviklingsper-
spektiv medfører globaliseringen både 
muligheder og risici. De private virksom-
heder spiller en vigtig rolle i at sikre, at 
globaliseringen kommer til at forøge 
mulighederne for de fattige, og ikke fører 
til yderligere marginalisering af menne-
sker og miljø. 

De politiske ungdomsorganisationer er 
enige om, at:

•  opfordre virksomhederne til at føre 
social og miljømæssig anstændig og 
ansvarlig profitabel virksomheds
drift i udviklingslandene, herunder i 
forbindelse med outsourcing og 
udflytning.

•  opfordre virksomhederne til at 
opprioritere deres sociale ansvarlig
hed gennem Corporate social 
responsibility initiativer.

•  opfordre virksomhederne til at 
fremme 2015 måls dagordenen i de 
udviklingslande, som de arbejder i, 
ved at tage problemer som HIV/aids 
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og korruption op overfor lokale 
myndigheder og politikere.

•  opfordre Folketinget til at støtte 
virksomheder i ovenstående 
aktiviteter.

det individuelle ansvar i 
udviklingsarbejdet

Den danske udviklingsbistand er 
forankret i, at danskerne også føler et 
individuelt ansvar for udviklingsarbejdet 
og ønsker at prioritere den danske 
udviklingsbistand. 

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at:

•  Udvikling for verdens fattigste 
indebærer et individuelt ansvar for 
borgere i ilande som Danmark.

 
•  oplysningskampagner på alle 

samfundsniveauer skal bidrage til at 
styrke ansvarsfølelsen.

gældslettelse

en af de største hindringer for udvikling i 
ulandene er disses enorme gæld. liberia 
har for eksempel en udlandsgæld på 3,7 
milliarder dollars, hvad der svarer til seks 
gange statsbudgettet. rentebetalingerne 
overstiger ofte, hvad et uland modtager i 
årlig udviklingsstøtte. gældslettelser er 
derfor afgørende for ulandenes udvikling 
og vækst.

De politiske ungdomspartier er enige 
om, at:

•  renten på ulandsgælden skal fjernes 
for lande, der opfylder nogle basale 
kriterier inden for demokrati og 
menneskerettigheder, så kun 
hovedstolen står tilbage.

•  Ulande, der investerer i god rege
ringsførelse, demokratiske reformer 
og yderligere prioriteringer af 2015 
målene skal have tilsvarende 
gældslettelser. Hvis et uland for 
eksempel investerer 10 mia. i 
uddannelse, skal landet følgelig 
opnå en gældslettelse på 10 mia. 
Lande, der allerede nu foretager 
disse prioriteringer, skal selvfølgelig 
belønnes med mulighed for hurtige

re gældslettelser end kronefor
krone princippet.

•  Finansieringen af gældslettelserne 
skal ligge ud over udviklingsmidler
ne.

•  Danmark skal arbejde for dette 
gældslettelsesprincip internationalt.

retfærdig handel

subsidier og handelsbarrierer hæmmer 
ulandenes udvikling og vækst og udgør i 
nogle tilfælde en decideret trussel mod 
ulandenes økonomi. Det anslås, at 
oeCD-landene giver 330 milliarder 
dollars i landbrugsstøtte. Denne støtte 
samt talrige andre eksportfremmende 
og protektionistiske foranstaltninger i 
både i- og ulande gør, at ulandene går 
glip af store eksportindtægter, som ellers 
kunne føre til øget økonomisk vækst, 
velstandsstigninger og teknologitilførsel i 
disse lande. 

De politiske ungdomspartier er enige 
om, at:

•  Danmark skal arbejde for afskaffelse 
af alle vestlige subsidier og toldbar
rierer inden 2015.

•  Ulandene skal have lov til at opbyg
ge og beskytte en egenproduktion 
og et hjemmemarked i en over
gangsfase.

•  Frihandel er et middel til at sikre 
ulandenes økonomiske vækst, og 
afskaffelsen af regionale toldbarrie
rer ulandene imellem er et skridt på 
vejen til global frihandel, der kan 
sikre dette.

gør medicin tilgængelig!

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at en væsentlig barriere mod 
udvikling er den lave tilgængelighed til 
medicin, særskilt på baggrund af den 
høje pris på den nødvendige medicin.  

De politiske ungdomsorganisationer 
mener, at: 

•  Der skal oprettes en FNfond til 
medicinpatenter, som kan købe 
patentrettigheder i den farma

ceutiske industri. Fonden skal have 
til formål at gøre medicin og 
vacciner tilgængelige for udviklings
landene.

•  Denne fond skal bestå af nye 
udviklingsmidler. 

FN skal varetage en koordinerende 
rolle for at sikre, at der forskes i 
sygdomme, hvor der ikke findes 
markedsmæssig profitabel efterspørg
sel. Dette kan være et fokus for en 
sådan nyoprettet fond.
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Det er et godt indspark til debatten om Danmarks opfyldelse af 2015 
målene, som ungdomsorganisationerne har udarbejdet. 
Dansk udviklingsbistand har som mål at bekæmpe fattigdom især i de 
allerfattigste dele af verden. en væsentlig forudsætning for opfyldelse af 
dette mål er øget dialog med samarbejdslandene. Ikke kun dialog i form af 
høflighedsfraser og snak mellem statsledere, men dialog i form af udvik
lingshjælp, teknologioverførsler, uddannelsesprogrammer og massive 
investeringer i erhvervsliv og infrastruktur i tredjeverdenslande. Det er afgørende, at udviklings
hjælpen kommer helt almindelige mennesker i de fattigste lande til gode, derfor skal dialog 
foregår mellem befolkninger og ikke kun mellem statsledere. 

Danmark gør det godt. Vi har en fornuftig balance mellem dialog og krav i vores udviklingsbi
stand. selvom udviklingsbistand ikke kun bør være i form af penge, er jeg enig med ungdomsor
ganisationerne i, at Danmark også i fremtiden bør være i front, når det drejer sig om størrelsen af 
vores udviklingsbistand i forhold til indbyggertal. Danmark ville kunne fremvise et godt eksempel 
gennem en øgning af bistandsmidlerne, som kunne animere andre lande til også at øge deres 
udviklingsbistand.

poul schlüter
Fhv. statsminister

ekS-politikere kommenterer:

volume matters

Denne meget korte sætning fik Danmark banket ind i det omfattende 
dokument, som oeCDlandene i udviklingskomiteen DaC færdiggjorde sidst 
i 90’erne, og som blev grundlaget for den deklaration, stats og regerings
cheferne vedtog ved årtusindskiftet indeholdende 2015 målene.

Dette med betydningen af bistandens størrelse blev fulgt op i monterrey i 2002, og mens alle andre 
øgede bistanden, reducerede Danmark sin, da den nuværende regering kom til. Derfor er det et 
vigtigt signal, at de politiske ungdomsorganisationer i fællesskab støtter en tilbagevenden til 1 %. 
Det er også vigtigt, at de er enige om at nå tilbage på 5050 fordelingen, således at Danmark igen 
kan placere sig som en væsentlig aktør i det multilaterale udviklingssamarbejde. Det er der stærkt 
brug for. både fordi store lande som især Usa ikke er positivt indstillet over for, at regeringerne 
agerer i et fast organiseret fællesskab i FN, og fordi nye donorer som f.eks. Kina og Indien lader 
nationale interesser dominere deres aktiviteter på en måde, der minder om den gammeldags form 
for donoradfærd, vi har brugt mange år på at komme væk fra i kredsen af traditionelle donorer.

Der er mange andre punkter i oplægget, der fortjener diskussion – nogle af dem måske også visse 
korrektioner. men hovedsigtet lover godt for, hvilken vej det kan gå for dansk udviklingspolitik, hvis 
man vil lytte mere til de unge.

poul nielson
Fhv. udviklingsminister og fhv. eu-kommissær  
for udviklingsbistand og humanitær bistand

ekS-politikere kommenterer:
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at der er stor forskel på afrika og 
Danmark er vist ingen overraskelse. 
men et besøg i det vestafrikanske land 
Liberia var alligevel en øjenåbner for, 
hvordan verden egentlig ser ud, når vi 
forlader Danmarks trygge velfærds
samfund. Hver dag konfronteres vi 
med billeder af alverdens elendighed 
gennem fjernsynet, men når du står 
overfor en person, som har mistet sin 
familie på grund af borgerkrig og 
personen lever for under een ameri
kansk dollar om dagen, så forstår man 
lige pludselig tingene på en anden 
måde, og de bliver vedkommende!

mellem d. 22. og 30. november 2006 
besøgte vi UNDP i Liberia for at se og 
føle udviklingsarbejdet på egen krop. 
besøget var planlagt på flere niveauer, 
så vi både mødte FNtopfolk, ministre 
og præsidenten, og på den anden 
side så vi, hvordan lokalbefolkningen 
levede, og hvilke udfordringer de stod 
overfor. Vi besøgte blandt andet en 
landsby i bong County, som er blevet 
udnævnt til millennium Village. Her er 
formålet at gøre landsbyen til et 
pilotprojekt for 2015 målene. Der var 
virkelig også behov for at gøre en 
indsats i landsbyen, som hverken 
havde rindende vand eller elektricitet. 
skolen var ikke bygget færdig endnu 
og bestod mest af en omgang pinde. 
til gengæld blev vi taget imod med 
åbne arme, og der var en meget stor 
velvilje til at sætte syv danskere ind i, 
hvordan livet er i en liberiansk 
landsby. Udover, at vi så, hvordan de 
fiskede, høstede og klarede dagligda
gen, gav de også udtryk for stor 
frustration over den mangel på 
muligheder, som de stod over for. bag 
ved frustrationen mærkedes dog også 
et håb om en bedre fremtid. og det er 
dette håb, som Liberia skal genopbyg
ges på.

På vej til landsbyen i bong county, 
nåede vi et vandløb, hvor broen var 
styrtet sammen. Flere mænd arbejde

de på at bygge en ny. Der blev sagt, at 
de var gået i gang samme morgen 
med at bygge den nye bro, hvilket 
virkede utroligt og lidt usandsynligt. 
tanker om, at vi nok ikke nåede 
længere end hertil, gik igennem 
hovedet på os, men der tog vi fejl. med 
hjælp fra alle kom FNbilerne over, og 
vi kunne fortsætte. Det mest impone
rende var, at da vi var på vej tilbage fra 
landsbyen, var broen færdig. Denne 
episode viste os, at der er en vilje til 
fremskridt til stede, som blot kræver de 
rette midler for at blive omsat til 
virkelighed.

Vores besøg i Liberia gav os også 
mulighed for at møde liberianske 
ungdomspolitikere og diskutere 2015 
målene med dem. Først mødtes vi med 
ungdomsorganisationerne i bong 
county og senere organisationerne på 
nationalt niveau i hovedstaden 
monrovia. Disse unge mennesker var 
fulde af drive og gå på mod. sammen 
med den liberianske ungdoms repræ
sentanter blev vi enige om en resoluti
on om, hvad der burde gøres for at 
opnå 2015 målene. møderne med 
ungdomspolitikerne var en øjenåbner 
på flere måder; for det første var det 
virkelig interessant at mødes og tale 
med unge på ens egen alder, som 
havde mange af de samme drømme 
som os selv, men vores situation og 
muligheder var så forskellige som nat 
og dag. For det andet ramte det flere af 
os, at disse unge mennesker konse
kvent talte om, hvad regeringen, FN og 
Ngo’erne skulle gøre for at genopbyg
ge Liberia. Der var et markant fravær 
af, hvad de selv skulle og kunne gøre 
for at hjælpe genopbygningen på vej. 
Vi kommer fra et samfund, hvor det 
forventes, at vi sætter spørgsmålstegn 
ved og er kritiske overfor stort set alt. 
Derfor var det også overraskende at 
møde unge mennesker, som ikke selv 
tog initiativ til at ændre og genopbyg
ge samfundet, men gav dette ansvar til 
de ældre!  

– en reJse
BeskriveLse 

Fra LiBeria
øjne

bliver åbnet!

Når ens
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Vi var så heldige at møde blandt andre 
chefen for FN i Liberia, alan Doss, 
ministeren for ungdom og sport og 
ministeren for økonomi og udvikling. 
Disse tre kunne fortælle om det 
velvillige samarbejde, som eksisterer 
mellem regeringen og FN, og som har 
været med til at sikre FNmissionen 
succes. Det var vores indtryk, at når FN 
virkelig er til stede i et land, kan 
utrolige fremskridt opnås på over
raskende kort tid. ministrene lyste af 
gåpåmod og en vilje til at ændre 
deres land til det bedre. selvom der 
stadig er lang vej at gå, så er de nået 
langt i den korte tid, som regeringen 
har siddet. Vi havde også den store 
fornøjelse at mødes med Liberias 
præsident, ellen Johnson sirleaf, som 
er den første kvindelige statsleder i 
afrika. Vi overrakte vores resolution til 
hende og havde en diskussion om
kring Liberias tilstand og muligheder 
for at opnå 2015 målene. Præsident 
Johnson sirleaf er virkelig en kilde til 
inspiration, og hun har formået at 
skabe en stemning i befolkningen om, 
at tingene nu vil ændres til det bedre. 

Hvor end vi kom eller gik, hørte vi kun 
rosende ord om præsidenten, og det 
er vores indtryk, at de fremskridt, 
Liberia allerede har opnået, har været 
meget på grund af hende, og den 
massive støtte Liberia har modtaget – 
især fra FN.

På alle områder var turen en øjenåb
ner for os, og mange af de oplevelser, 
vi fik på turen, har dannet baggrund 
for det fælles politiske udspil. Når man 
selv har set og hørt viljen til frem
skridt – for den enkelte, såvel som for 
samfundet – samt det påtrængende 
behov for midler til fremskridt, bliver 
det lettere at finde fælles fodslag på 
tværs af det politiske spektrum. Vi 
opfordrer de ansvarlige politikere til 
at åbne øjnene og indse, at udvikling 
er mulig, men kun hvis midlerne til 
det er til stede. Det gik op for os, da vi 
oplevede den liberianske befolknings 
hårde og til tider udsigtsløse tilværel
se, at Danmark må vise sig som et 
internationalt forbillede for et bedre 
og mere fokuseret bidrag til verdens 
udvikling. 



Opfordring 
Verden står over for en lang vej til 
opfyldelsen af 2015 målene. For lang 
tid er gået uden de nødvendige 
fremskridt, og mere kan gøres – også 
fra dansk side. 

De politiske ungdomsorganisationer 
opfordrer indtrængende Folketinget til 
at benytte dette dokuments anbefalin
ger til at øge Danmarks bidrag til 2015 
målene. 

Dette dokument er resultatet af, at 
politiske ungdomsorganisationer, med 

til folketinget
hver sit politiske og ideologiske 
ståsted, har indset den presserende 
nødvendighed for en øget indsats for 
verdens udvikling. Partiegoistiske 
motiver og ideologiske forskelligheder 
er tilsidesat for at opnå enighed om så 
konstruktive og substantielle politiske 
anbefalinger som muligt. Det er vores 
håb, at samarbejdet om dette doku
ment og dets anbefalinger kan tjene 
som forbillede for det danske Folke
ting.

et imponerende bidrag til dansk 
udviklingspolitik, som bærer præg af, at 
de politiske ungdomsorganisationer 
har sat sig ud over partipolitiske 
interesser. gid Folketingets partier ville 
gøre dem følgeskab og bringe 2015 
målene tættere på at blive virkeliggjort.

anita Bay Bundegaard 
Fhv. udviklingsminister

ekS-politikere kommenterer:

DSU
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM


