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ALTERNATIVET: VIGTIGE TILTAG I NY UDVIKLINGSPOLITISK STRATEGI
Selvom der er bekymrende aspekter i den nye udviklingspolitiske strategi, opvejes det af
muligheden for at præge tiltag for at skabe bæredygtig udvikling og gøre op med global
ulighed
Otte af Folketingets partier – Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet,
Radikale, SF og Konservative – har i dag indgået forlig om Danmarks udviklingspolitiske strategi. Strategien
tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som skal skabe bæredygtig udvikling i verden og sikrer blandt
andet, at den danske udviklingsbistand holdes på mindst 0,7 procent af BNI.
-

Danmark har en stolt og god tradition for at bidrage til at gøre verden til bedre sted via kvalificeret og
omfangsrigt udviklingsarbejde ude i verden. Det er afgørende for Alternativet, at Danmark også i
fremtiden er en humanitær stormagt, og derfor er det også en helt rigtig prioritering, at vi bidrager
markant til, at vi når FN’s bæredygtighedsmål, siger Ulla Sandbæk, udviklingsordfører for
Alternativet.

Alternativet er glade for være med i forliget og ser frem til at påvirke udmøntningen af strategien i en
progressiv retning.
-

Fra Alternativets side er vi glade for, at uligheds- og fattigdomsbekæmpelse,
bæredygtighedsmålene, sundhed og bekæmpelse af klimaforandringer er kommet centralt ind i den
endelige strategi. Vi er ligeledes glade for, at NGO’ernes store betydning for en succesfuld
udviklingspolitik igen er blevet slået fast med strategien. Nu ser vi frem til arbejdet med at udmønte
strategien, siger Ulla Sandbæk.

Der er for Alternativet dertil positivt, at strategien slår fast, at vi fra dansk side skal arbejde aktivt for, at
udviklingslandene får mere indflydelse i internationale fora, ligesom det er vigtigt, at ansvarlig
virksomhedsadfærd er et must for de virksomheder, der tager del i udviklingsarbejdet.
Der er dog også aspekter i den nye udviklingspolitiske strategi, som Alternativet ikke bryder sig om. Det
drejer sig særligt om fokusset på tilbagesendelsesaftaler og at holde migration væk fra Danmark.
-

Der er ingen tvivl om, at den udviklingspolitiske strategi ville se helt anderledes ud, hvis det var
Alternativet, der bestemte det hele, men det er heldigvis i forhandlingerne lykkedes at få et større
fokus på de bagvedliggende årsager til migration og mindre fokus på noget-for-noget tilgangen, og
netop derfor er det vigtigt for os at kunne trække udmøntningen af strategien i en så progressiv
retning som muligt, siger Ulla Sandbæk.

Alternativet ønsker at hæve den danske udviklingsbistand til én procent af BNI, ligesom Alternativet ikke
ønsker at udhule bistanden ved at bruge ressourcer på flygtningemodtagelse herhjemme, som det er
tilfældet i dag, hvor Danmark dermed er blevet den største modtager af dansk udviklingsbistand.
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