Global lighed
Visionstekst
Alternativet ønsker en verden, hvor mennesker fødes med lige rettigheder, og har samme
muligheder for at leve et liv i værdighed fri fra fattigdom, med demokratiske rettigheder og
med adgang til uddannelse og sundhed. Hvis det skal lykkes, kræver det engagement og
handling, men også stærke og meningsfulde fællesskaber på tværs a landegrænser. Vi vil
arbejde for en verden, hvor alle lande indgår i ligeværdige relationer, hvor vi dyrker
fællesskabet og fejrer mangfoldighed på tværs af kulturer og nationaliteter.
Det globale potentialet for synergi, ved at agere på tværs af politikområder er stor.
Udviklingspolitik hænger uløseligt sammen med udenrigs-, forsvars-, handels- og
klimapolitik. Danmark skal arbejde for, at alt politik på EU- og nationalt plan understøtter
udviklingspolitikken og FN’s 17 bæredygtighedsmål. Ved sammentænkning af
politikområder skal hensynet til langsigtet udvikling, bæredygtighed og lighed have forrang.
Vi har en vision om en verden, hvor udviklingsbistand ikke længere er nødvendig. For at
nå den vision skal vi arbejde os væk fra den traditionelle udviklingsbistand, hvor
skævvredne magtforhold mellem donorer og modtagere fastholder ulande i et
uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold. Danmarks samarbejdslande skal have ret til selv
at vælge deres udviklingsvej og samarbejde skal ske gennem dialog. Udvikling skal sigte
efter at sikre levende samfund med egen kontrol over råvarer og med et fair og
gennemsigtigt skattesystem. Et grundelement i vores udviklingsarbejde og globale
engagement skal være at skabe meningsfulde liv, så det enkelte individ får de bedst
mulige rammer at realisere sine drømme indenfor.
Det er ikke kun gennem målrettet udviklingsbistand, at vi kan og skal adressere og
bekæmpe de strukturelle årsager til ulighed såsom resourceudnyttelse af fattige lande,
unfair globale handelsaftaler, en skævridende finanssektor, manglede inddrivelse af skat
fra multinationale selskaber og mangel på uddannelse og adgang til sundhed. For styrke
den globale omfordeling og arbejdet for øget økonomisk lighed skal Danmark styrke den
langsigtede og integrerede udviklings- og humanitære bistand. Den bilaterale
udviklingsbistand skal fortsætte til de fattigste udviklingslande inden for områder, hvor vi
har særlige ekspertiser at bringe i spil. Danmark har som et af verdens mest lige samfund
netop ekspertise, når det kommer til at fremme lighed blandt andet gennem et progressiv
skattesystem, demokratiudvikling og en stærkt retsstat.
Danmark skal aktivt afprøve nye metoder og samarbejdsformer inden for udvikling, uden
at gå på kompromis med partnerlandes udviklingsmål. Danske vækst- og eksporthensyn
må ikke være styrende parametre for vores udviklingspolitik. Nye aktører som fx innovative
entreprenører og civilsamfund skal engageres, mens de klassiske stat-til-stat relationer og
ngo-partnerskaber skal udvikles. Danmark skal støtte, udvikle og deltage i internationale
fællesskaber og alliancer. Det gælder både græsrodsnetværk, men særligt skal vi arbejde
inden for rammerne af FN og dets specialiserede organisationer, og med regionale
institutioner, som eksempelvis EU og Den Afrikanske Union.
Vi er et af verdens rigeste lande, derfor skal vi fortsat være et af verdens mest generøse
lande.

Tre konkrete forslag
Styrk og fokuser den danske udviklingsindsats
Bilateral bistand til udvalgte samarbejdslande skal øges igen. Under den nuværende
regering er Danmarks udviklingsbistand blevet halveret –af nedskæringer og af allokering
til flygtningemodtagelse i Danmark. Danmark skal yde minimum 1% af BNI til humanitær
og langsigtet fattigdomsorienteret udviklingsbistand. Alternativet vil arbejde for, at dansk
udviklingsbistand kun går til arbejde ude i verden. Danmark skal – som Norge - stoppe
med at tage udgifter til flygtningemodtagelse fra udviklingsbistanden og samtidig yde en
aktiv indsats i OECD/DAC for at lave om på de regler, der accepterer dette – fremfor at
arbejde for endnu mere elastik.
Vores bilaterale samarbejde skal fokusere på de lande, hvor behovet er størst. Dertil skal
vi også prioritere lande, som efterspørger områder, hvor Danmark har særlige
kompetencer. Det kan være inden for demokrati, grøn omstilling, lighed og kvinders
rettigheder, uddannelse, seksuel og reproduktiv sundhed. Det er vigtigt, at bistanden
fokuserer på langsigtede samarbejder og tager udgangspunkt i udviklingslandenes behov
frem for vores egne interesser. Lande med de største fattigdomsudfordringer i særligt
Afrika skal have højeste prioritet, men det kan også være relevant at forsætte
programsamarbejdet og udviklingsbistanden til lande i Mellemøsten, Asien og
Latinamerika.

En stærk civilsamfundsstemme
Støtten til og fokus på opbygning og udvikling af civilsamfund i udviklingslande skal styrkes
for at fremme demokrati, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Danske
civilsamfundsorganisationer skal støttes i deres arbejde med at mobilisere danskere til at
engagere sig i udviklingsarbejde og til at oplyse den danske befolkning om
udviklingspolitiske spørgsmål. Civilsamfundsorganisationer skal nyde ytringsfrihed og
agere uafhængigt at politisk beslutningstagere.
Relationen mellem udviklingslande og donorlande skal være ligeværdig og med respekt
for, at samarbejdslande og deres befolkninger selv skal bestemme deres udvikling. Vi skal
derfor arbejde for at sikre, at beslutninger i udviklingslande træffes på demokratisk vis og
med inddragelse af et bredt civilsamfund, hvor alle befolkningsgrupper kommer til orde. En
aktiv og demokratisk involvering af civilsamfundet er ekstra vigtigt, når private aktører i
stigende grad får betydning for udviklingsindsatserne. Derfor skal vores internationale
engagement altid have en stærk civilsamfundskomponent, der kan udfordre, berige og
demokratisere vores arbejde.

Kvinders rettigheder og ligestilling af minoriteter
Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene er ikke kun et mål i sig selv, men et
middel til en bedre, mere sikker og retfærdig verden.
Der er en klar sammenhæng mellem kvinders rettigheder og udvikling af sunde, retfærdige
samfund. Danmark skal fastholde en markant prioritering af kvinders rettigheder og lighed
mellem kønnene som et klart udviklingsmål og basis for politisk dialog og samarbejde.

Vi skal gennem udviklingsindsatser og internationalt samarbejde styrke kvinders
rettigheder og bekæmpe vold og diskrimination mod kvinder i en tid hvor kvinders ret til at
bestemme over egen krop, adgang til oplysning og prævention, sikker abort, er under
angreb i store dele af verden. Aids-epidemien udbredes igen, og især unge kvinder er
udsat for smittefare. Samtidig oplever seksuelle minoriteter (LGBT) en stigende
stigmatisering og forfølgelse, der inddrages i arbejdet med ligestilling og rettigheder
mellem kønnene.
Danmark har hidtil haft en førerposition på dette felt. Den position skal vi arbejde for at
genvinde gennem målrettede indsatser, politisk dialog, og diplomatiske forhandlinger: Vi
skal sikre den enkeltes mulighed for at realisere sig selv og leve et meningsfuldt liv i
tryghed. Vi skal vægte hensynet til ligestilling i alle vores tiltag samt allokere flere midler til
arbejdet med kvinders rettigheder, LGBT-minoriteter og ligestilling. Og vi skal bruge vores
politiske stemme i den globale indsats for mangfoldighed, ligestilling og beskyttelse af
seksuelle minoriteter – også når det er upopulært.

