
CARE Danmarks 
anbefalinger til ny 
udviklingspolitisk 

strategi



CARE Danmark takker for muligheden 
for at indgive høringssvar i forbindelse 

med regeringens arbejde med en ny 
udviklingspolitisk strategi.  

 
I skrivende stund eksisterer der ikke et 
udkast til en ny strategi fra regeringen. 

Derfor tager dette svar alene afsæt i, hvilke 
dagsordener og udfordringer, som CARE 
Danmark anbefaler, at Danmark vælger 

at prioritere og adressere særligt højt 
gennem den nye, flerårige strategi. 

 
Der er ingen tvivl om, at strategien får 

stor betydning for Danmarks og danske 
civilsamfundsaktørers internationale 

arbejde og indsats. I det lys opfordrer 
CARE Danmark til, at dialogen og det 

gode samarbejde mellem regering, 
embedsværk og civilsamfund fortsættes 

efter høringsfristens udløb, så strategien 
får en stærk kobling mellem mål, viden, 

kompetencer, erfaring og praksis. 

CARE Danmarks ambition for den nye strategi 

er, at den skal bidrage til at gøre Danmark til 

en grøn og udviklingspolitisk stormagt, der 

skaber reel bæredygtig udvikling i verdens 

fattigste lande. Kort sagt skal Danmark skrue 

op for støtten og solidaritet ved at sætte kli-

makrisens konsekvenser i centrum, ved at gøre 

fattigdomsbekæmpelse til et hovedformål og 

ved at stå værn om demokrati og menneske-

rettigheder. I vores høringssvar har vi derfor 

valgt at fokusere særligt meget på fire følgen-

de mærkesager:

Verden befinder sig i en tid præget af dra-

matiske forandringer, og meget passende er 

international politik i centrum i Danmark fra 

begyndelsen af 2021. Folketinget skal bl.a. 

vedtage en ny udviklingspolitisk strategi, der 

udstikker kursen for Danmarks globale indsats 

flere år ud i fremtiden. Strategien skal både 

svare på nye og gamle problemer. Fokus på 

innovation og stærke partnerskaber er i den 

forbindelse en afgørende del af løsningen – 

men samtidig skal Danmark holde fast i og 

bygge videre på de solide erfaringer, kompe-

tencer, styrkepositioner og partnerskaber, som 

det offentlige, private og civilsamfundet hver 

for sig og i fællesskab har udviklet over tid. 

Som det også er tilfældet med den nuværende 

strategi, ”Verden 2030”, bør den nye strategi 

have fokus på at yde et ambitiøst bidrag til 

opnåelsen af Parisaftalen og FN’s Verdensmål. 

Det forventes også, at COVID19 – som med god 

grund er på alles læber – kommer til at sætte 

sit præg på strategien, hvilket dog ikke må 

føre til nedprioritering af centrale udfordringer 

som klimaforandringer, fattigdom, migration 

og fordrivelse. 

Det er vigtigt, at den nye strategi får et stærkt 

fokus på, hvordan klimaforandringer påvirker 

og udfordrer alle dele af udviklingsindsatsen. 

Stigende temperaturer, tørke, oversvømmelser 

og ekstremt vejr rammer fattige lande eks-

tremt hårdt, hvilket selvfølgelige påvirker ver-

dens fattigste, men også Danmark og danske 

partneres arbejde med at reducere fattigdom, 

forebygge konflikt og øge vand- og fødevare-

sikkerhed. 

Danmark skal være en grøn og 
udviklingspolitisk stormagt
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1.1.1. Anbefaling: Hæv udviklingsbistanden 
Den nye strategi bør fastslå, at Danmark vil 

lade udviklingsbistanden stige til 1 pct. af BNI, 

hvoraf 1/4 skal øremærkes civilsamfundet. 

Samtidig skal strategien cementere princippet 

om, at al klimabistand skal gives som nye og 

additionelle midler, sådan som det blev aftalt 

ved COP15. Dermed vil klimabistanden ikke 

længere kunne finansieres af midler inden for 

den normale udviklingsramme på mindst 0,7 

pct. af BNI. 

 

1.1.2. Anbefaling: Danmark skal prioritere fattig-

domsorienterede indsatser 

Danmark skal prioritere den langsigtede, 

fattigdomsorienterede indsats højt. Dette bør 

fremgå eksplicit af strategien, som også skal 

tydeliggøre, hvordan Danmark konkret vil 

styrke den internationale indsats for at få rige 

lande til at øge støtten til verdens fattigste, så 

mere støtte gives som bidrag frem for lån. 

 

1.1.3. Anbefaling: En større del af klimabistanden 

skal målrettes de mest klimasårbare

Strategien bør tydeliggøre, at en større del af 

klimabistanden skal målrettes de mest kli-

masårbare og mindst udviklede lande. CARE 

Danmark anbefaler derfor, at mindst 50 pct. 

af klimabistanden øremærkes indsatser og 

projekter i de mindst udviklede lande og små 

østater. 

 

1.1.4. Anbefaling: Bevar støtten til Asien

Regeringen foreslog i sit finanslovsudspil for 

2021 at skære i den fremtidige udviklingsbi-

stand til Asien, ikke mindst støtten til Af-

ghanistan, Bangladesh og Myanmar. CARE 

Danmark er af den klare opfattelse, at en 

strategisk nedprioritering af Danmarks enga-

gement i og støtte til Asien vil ramme nogle af 

verdens fattigste og mest klimaudsatte men-

neske særdeles hårdt. Samtidig vil det forringe 

Danmarks indflydelse i et område med stor 

risiko for ustabilitet, men også store potentia-

ler. Det anbefales derfor, at den nye strategi 

tydeligt slår fast, at Danmark vil fastholde et 

stærkt engagement i Asien uden at beskære 

udviklingsstøtten.

 

Mærkesag 1
Skru op for hjælpen til verdens fat-
tigste og mest klimasårbare
Presset på verdens fattigste stiger, og beho-

vet for såvel akut nødhjælp som langsigtede 

udviklingsindsatser er enormt fra starten af 

2021. Klimakrisen kombineret med politisk 

ustabilitet, corona-pandemi og ekstrem ulig-

hed betyder, at der er brug for, at rige lande 

som Danmark skruer op for den internationale 

solidaritet og øger støtten til verdens fattigste. 

 

Med den kommende udviklingspolitiske 

strategi har Danmark alle muligheder for gå 

forrest og være en grøn, udviklingspolitisk 

stormagt, der viser resten af verden, hvordan 

investeringer i klima og bæredygtig udvikling 

kan og bør sammentænkes med såvel humani-

tære indsatser som langsigtet udviklingshjælp. 

1.1. Et stærkere udviklingspolitisk engage-
ment
Dansk udviklingsbistand er hver dag med 

til at redde liv og skabe håb for tusindvis af 

mennesker. Desværre er bistanden gradvist 

blevet beskåret og udhulet i løbet af de senere 

år, hvilket skaber tvivl om Danmarks udvik-

lingspolitiske engagement. For eksempel har 

skiftende regeringer siden 2015 indledt en ny 

praksis, hvor man – i strid med internationale 

aftaler – finansierer klimabistand med udvik-

lingsmidler med det til følge, at der bliver fær-

re penge til at fremme øvrige socioøkonomiske 

indsatser, sundhed, demokrati og menneske-

rettigheder.  

CARE Danmark appellerer til, at den nye stra-

tegi kommer til at markere et politisk vende-

punkt. I stedet for at afvikle og skrue ned for 

de udviklingspolitiske indsatser, skal Danmark 

skrue op og styrke solidaritet med verdens fat-

tigste. Konkret skal strategien anvise en ny og 

langt mere ambitiøs kurs; udviklingsbistanden 

skal hæves, den bilaterale støtte til Asien fast-

holdes, og Danmark skal tage større et endnu 

større ansvar for at hjælpe verdens fattigste og 

mest klimasårbare mennesker. 



dighed ved at gå forrest og tage ansvar for, at 

fattige lande har ret til og får den hjælp, de 

har brug for. 

2.1. Danmark skal leve op til løfter om klima-
bistand 
Af ”En Grøn og Bæredygtig Verden” fremgår 

det, at regeringen vil ”øge andelen af ud-

viklingsbistanden, der understøtter klima-

området”3. CARE Danmark er uenig i at tage 

penge fra verdens fattigste for at finansiere 

den klimabistand, som Danmark har forpligtet 

sig til at betale. Tværtimod bør det fremgå af 

strategien, at Danmark agter at leve op til vo-

res internationale forpligtelser og bidrage med 

en fair andel af de 100 mia. USD, som de rige 

lande har lovet udviklingslandene. Det er helt 

afgørende, at klimabistand gives som nye og 

additionelle midler, at klimbistanden både går 

til klimatilpasning og CO2-reduktioner, og at 

det først og fremmest er de fattigste og mest 

klimasårbare lande, der modtager støtten. 

2.1.1. Anbefaling: Al klimabistand skal være ny og 

additionel 

Den nye strategi skal fastslå en gang for alle, 

at al klimabistand skal gives som nye og 

additionelle midler i forhold til den normale 

udviklingsramme, og at Danmarks fair share 

af de rige landes lovede klimabistand udgør 5 

mia. kr. om året. Sidst men ikke mindst bør 

strategien fastsætte en kort tidsplan for, hvor-

når den nye og additionelle klimabistand på 5 

mia. kr. årligt vil være fuldt ud indfaset. 

2.1.2. Anbefaling: 70 pct. af klimabistanden skal gå 

til klimatilpasning

Det skal skrives ind i strategien, at en større 

del af dansk klimabistands skal øremærkes 

klimatilpasning. I praksis anbefaler CARE 

Danmark, at 70 pct. af den danske, bilatera-

le klimastøtte målrettes klimatilpasning. Da 

multilaterale donorer og private aktører i dag 

har vanskeligt ved at lave klimatilpasnings-

projekter, er dette nødvendigt for at indfri 

Parisaftalens mål om en 50/50 balance mellem 

midler til henholdsvis tilpasning og reduktion.

1.1.5. Anbefaling: Støtte til demokratiske kræfter i 

Myanmar

CARE Danmark noterer med tilfredshed, at 

udenrigsministeriet har meldt ud, at Danmark 

ikke vender de demokratiske kræfter i Myan-

mar ryggen. Vi er ligeledes enige i en suspen-

dering af stat til stat bistand, men mener, at 

Danmark bør melde klart ud, at denne vil blive 

genoptaget, når demokratiseringsprocessen 

genoptages. Det er afgørende for støtten til de 

demokratiske kræfter, at Danmark fasthol-

der en fuld diplomatisk repræsentation for at 

sikre maksimal udnyttelse af de diplomatiske 

muligheder og fastholde støtte til civilsam-

fund, medier og demokratiske kræfter i landet. 

Kritisk, værdibaseret engagement har før vist 

sig at være et effektivt middel til at understøt-

te demokratiske forandringer i Myanmar, og 

derfor bør strategien forvisse, at Danmark vil 

fastholde og gerne styrke indsatsen i Myan-

mar.

Mærkesag 2
Kæmp for global klimaretfærdighed 
Trods klimavidenskabens utvetydige advarsler 

og anbefalinger, trods vedtagelsen af Paris-

aften og FN’s 17 verdensmål, buldrer klima-

krisen fortsat afsted for fuld udblæsning. Den 

globale opvarmning har formentlig krydset 

1,2°C-mærket, og ifølge FN er vi på vej mod en 

3°C varmere planet inden 21001.

 

Konsekvenserne af udviklingen viser sig bl.a. 

i form af varmerekorder, havstigningsrekor-

der, orkanrekorder, flygtningerekorder og alle 

mulige andre rekorder, der dokumenterer, at 

klimaforandringerne fysisk ændrer verden, 

som vi kender den. Ingen går fri, men nogle 

lande rammes hårdere end andre. Selvom de 

rige lande historisk bærer det største ansvar 

for klimakrisen, er det de fattigste, der betaler 

den højeste pris for årtiers masseudledninger2.

 

Det er ikke rimeligt, at fattige lande og men-

nesker straffes hårdest. Derfor anbefaler CARE 

Danmark, at den danske regering opprioriterer 

arbejdet for at fremme global klimaretfær-

1. https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020

2. https://oxfamibis.dk/klimaulighed/

3. https://kefm.dk/Media/6/F/Regeringens%20langsigtede%20strategi%20for%20global%20klimaind-

sats%20-%20En%20Gr%C3%B8n%20og%20B%C3%A6redygtig%20Verden.pdf

international skat på finansielle transaktioner 

eller afgifter på international fly- og søtrans-

port, hvoraf man kan vælge at lade en del af 

provenuet gå til udviklingslandene. 

2.2. Klimatilpasning skal integreres i alle dele 
af dansk udviklingsbistand 
Klimakrisen rammer fattige udviklingslande 

ekstremt hårdt. Intens tørke og varme for-

ringer udbyttet fra landbruget, skaber føde-

varemangel og øger vandmangel. Skiftende 

regnvejrsmønstre, oversvømmelser og hav-

stigninger ødelægger boliger, infrastruktur 

og landbrugsjord. Orkaner og voldsomt vejr 

tvinger folk på flugt fra deres levesteder og 

ud i en uvis fremtid – og sådan kan man blive 

ved. Hvis det skal være muligt at leve, bo og 

arbejde i udviklingslandene, på trods af kli-

maforandringerne, skal klimatilpasning og ar-

bejdet med at opbygge resiliens spille en mere 

fremtrædende og strategisk rolle i Danmarks 

arbejde med at fremme bæredygtig udvikling.

2.2.1. Anbefaling: Klimatilpasning skal være cen-

tralt i udviklingsindsatsen

Når bygninger skal bygges eller genopføres, 

når forsynings- og infrastrukturprojekter skal 

planlægges, eller når landbrugene skal træf-

fe beslutninger om fremtidens afgrøder, skal 

klimatilpasning integreres som et vigtigt para-

meter. De udfordringer og forandringer, som 

kommer med global opvarmning, må og skal 

tænkes ind i alle indsatser. Derfor anbefaler 

CARE Danmark, at klimatilpasning bliver gjort 

til et centralt, strategisk parameter i fremti-

dens udviklingsindsatser. I kombination med 

en styrket fattigdomsorientering skal klima-

tilpasningsindsatserne derfor målrettes de 

fattigste og mest klimasårbare mennesker.

2.1.3. Anbefaling: Klarhed og gennemsigtighed om 

klimabistanden

Et stort studie fra CARE af de rige landes 

bistand til klimatilpasning viser, at mange 

lande overdriver i deres indrapporteringer4 

. Samlet set er bistanden til klimatilpasning 

overrapporteret med 40 pct. Rigsrevisionen 

har ligeledes kritiseret, at Danmarks opgørelse 

af klimabistand er præget af upræcise tal og 

overrapportering5. Derfor bør det fremgå af 

den nye strategi, hvordan Danmark konkret vil 

komme overrapportering til livs og skabe mere 

gennemsigtighed om klimabistanden. Rigsre-

visionen kritiserede også, at der kun i begræn-

set omfang er opstillet mål for klimaindsatsen. 

Hovedlinjerne for klimabistanden bør derfor 

fremgå af strategien, og det bør gøres klart, at 

programmeringen vil blive styrket.  

2.1.4. Anbefaling: Strategien skal anerkende og 

adressere ”loss and damage” 

Den udviklingspolitiske strategi bør anerkende 

det voksende behov for adressere ”loss and 

damage”, dvs. de tab og skader, som påføres 

udviklingslandene som følge af klimaforan-

dringerne. Det bør også fremgå af strategien, 

hvordan Danmark vil agere og hjælpe fattige 

lande, der rammes af klimakatastrofer. Den 

humanitære hjælp til at dække ”loss and da-

mage” bør opgøres særskilt, og Danmark bør 

arbejde for, at der internationalt bliver klarhed 

over behovet for klimakatastrofehjælp – og 

at der skal udvikles nye innovative finansie-

ringskilder.

2.1.5. Anbefaling: Afsøg potentialet i supplerende 

finansieringskilder 

I regeringens langsigtede strategi for global 

klimaindsats6 fremgår det, at regeringen vil 

arbejde for at sikre tilstrækkelig international 

finansiering af klimatilpasning. Dette fokus er 

vigtigt, eftersom de rige lande i dag ikke lever 

op til løftet om at give 100 mia. USD årligt til 

fattige lande i klimabistand. CARE Danmark 

opfordrer til, at strategien vil anvise, hvordan 

Danmark vil arbejde for tilstrækkelig inter-

national klimafinansiering, og at man i den 

forbindelse afsøger potentialet i supplerende 

former for finansiering, fx en CO2-afgift, en 

4. https://care.dk/media/1847/care_climate-adaptation-finance_fact-or-fiction.pdf 

5. https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2021/jan/beretning-om-klimabistand-til-udviklingslande

6. https://kefm.dk/Media/6/F/Regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats - En Grøn og Bære-

dygtig Verden.pdf

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://oxfamibis.dk/klimaulighed/
https://kefm.dk/Media/6/F/Regeringens%20langsigtede%20strategi%20for%20global%20klimaindsats%20-%20E
https://kefm.dk/Media/6/F/Regeringens%20langsigtede%20strategi%20for%20global%20klimaindsats%20-%20E
https://care.dk/media/1847/care_climate-adaptation-finance_fact-or-fiction.pdf
https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2021/jan/beretning-om-klimabistand-til-udviklingslan
https://kefm.dk/Media/6/F/Regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats - En Grøn og Bære
https://kefm.dk/Media/6/F/Regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats - En Grøn og Bære


Top-down forsøg på teknologioverførsel og 

innovation har groft sagt ikke formået at 

adressere lokale behov på en tilfredsstillende, 

meningsfuld og skalerbar måde. Omvendt har 

innovative græsrodsinitiativer vist sig at være 

ganske succesfulde, fx løsninger som lokale 

bønder selv har været med til at udvikle og 

bringe videre. Strategien bør derfor fokusere 

på, at lokale civilsamfundsorganisationer spil-

ler en afgørende rolle i arbejde med at sikre, at 

klima-innovationsprocesser foregår nedefra og 

op og respondere på specifikke og kontekstba-

serede udfordringer for de klimasårbare. 

2.3.2. Anbefaling: Udnyt potentialet i stærke part-

nerskaber

For at adressere klimaudfordringerne det som 

skrevet oven for nødvendigt at styrke fokus 

på innovation. CARE Danmark har fra vores 

programmer erfaret, at denne type innovation 

kræver et godt samarbejde mellem alle parter i 

det større klima-økosystem, inklusiv forskel-

lige dele af det statslige apparat, den private 

sektor, researchinstitutioner og helt centralt 

civilsamfundet. Som skrevet i den seneste 

IPCC rapport: ‘Adaptation and mitigation re-

sponses are underpinned by common enabling 

factors. These include effective institutions 

and governance, innovation and investments 

in environmentally sounds technologies and 

infrastructure, sustainable livelihoods and 

behavioral and lifestyle choice’. Fra et klima-

perspektiv er det klart, at et mere holistisk 

perspektiv for styrkelse af civilsamfundet er 

påkrævet.

I forlængelse af ovenstående er det vigtigt, at 

strategien styrker fokus på skalering, hvilket 

er helt i tråd med moderne udviklingstænk-

ning. Der er bred enighed om, at hvis klima-

resiliens skal styrkes i det globale syd, kræver 

det, at man hele vejen rundt bliver bedre til 

at identificere, modne, pilotere og til sidst 

skalere relevante klimaløsninger. Det vil også 

betyde, at de kompetencer, som en civilsam-

fundsorganisation skal have, fremover vil være 

langt bredere end det historiske snævre fokus 

på alene at påvirke statslige klimapolitikker.   

Hvis det store potentiale i innovation og 

partnerskaber skal realiseres, skal civilsam-

2.2.2. Anbefaling: Strategien skal fremme naturba-

serede løsninger 
Naturbaserede løsninger er et bæredygtigt, 

effektivt og relativt omkostningseffektivt 

redskab, når det gælder klimatilpasning7. For 

eksempel er det oplagt at inddrage natur-

baserede innovative løsninger, når ødelagte 

områder skal genoprettes efter oversvømmel-

ser, hvor plantning af mangrover er en billig 

og effektiv metode til at forebygge og reducere 

skader ved kommende oversvømmelser. Nogle 

mere traditionelle naturbaserede løsninger, 

eksempelvis træplantning, har tilmed et fint 

reduktionspotentiale, hvilket ligeledes ta-

ler for, at den nye strategi styrker fokus på 

naturbaserede, innovative løsninger i danske 

udviklingsindsatser.

2.3. Stærkt fokus på innovation og partner-
skaber
Klimaforandringerne udfordrer alle i det 

udviklingspolitiske arbejde. Det udfordrer 

den lokale bonde i Mali, som ikke længere 

kan dyrke jorden på samme måde som hidtil. 

Det udfordrer alle aktører, der arbejder med 

bonden. Det udfordrer myndigheders brug af 

bistandsmidler. Og det udfordrer private virk-

somheders evne til at udvikle nye produkter, 

der svarer på de nye behov og bidrager til at 

løse klimakrisen. 

Innovation og partnerskaber har et stort po-

tentiale, når det gælder om at løse konkrete 

udfordringer og skabe bæredygtig udvikling 

i det globale syd. Derfor bør den nye strategi 

øge fokus på, hvordan innovation og part-

nerskaber kan styrkes i udviklingsarbejdet 

til gavn for verdens fattigste og mest udsatte 

mennesker.

2.3.1. Anbefaling: Udnyt potentialet i innovation 

Klimakrisen betyder, at man på alle niveauer 

er nødt til løbende at gentænke de løsninger 

og processer, som bedst understøtter klima-

tilpasning og forebyggelse. Den løsning, der 

var god for pastoralisterne sidste år, er ikke 

nødvendigvis den bedste løsning næste år. I 

takt med, at klimaet forandres, og nye løsnin-

ger bliver tilgængelige, skal praksisser også 

ændres. 

7. https://www.unenvironment.org/resources/adaptation-gap-report-2020

https://www.unenvironment.org/resources/adaptation-gap-report-2020


som kan ruste landene bedre til mødet med 

en fremtid, der i høj grad vil blive formet af 

klimaforandringerne. 

2.4.2. Anbefaling: Styrket inddragelse af lokalbe-

folkningen 
Danmark skal fremme respekt for samt ind-

dragelse af lokalbefolkningen gennem vores 

udviklingspolitiske aktiviteter. Uanset om der 

er tale om opføring af vindmøller, træplant-

ning eller mere radikale og innovative klima-

projekter, bør lokalbefolkningen altid konsul-

teres og inddrages, så den grønne omstilling 

bidrager til mere, ikke mindre, klimaretfær-

dighed.

2.4.3. Anbefaling: Respekter oprindelige folks 

rettigheder

De senere år er der flere eksempler på, at 

oprindelige folk er blevet tvangsforflyttet fra 

deres jord for at skabe plads til større klima-

projekter uden, at disse mennesker har været 

inddraget. Det bør fremgå klart og tydeligt af 

den nye strategi, at oprindelige folk har klare 

rettigheder, bl.a. krav om forhåndsinddragelse, 

som altid skal respekteres, når Danmark eller 

danske partner er engageret. 

Mærkesag 3
Anerkend sammenhængen mellem 
klimaforandringer, konflikter og 
fordrivelser 
Klimaforandringerne skaber nye udfordringer 

for verdens fattigste og forværrer samtidig 

allerede kendte problemer. Det gælder ikke 

mindst risikoen for voldelige konflikter. For 

eksempel kan voldsom tørke og vandmangel 

være med til at tvinge mennesker på flugt, 

enten direkte på grund af tørst og sult eller 

indirekte som følge af konflikt og kampe om 

knappe ressourcer.

Der er i dag 80 mio. flygtninge på globalt 

plan8. Dertil kommer, at antallet af klima-

relaterede fordrivelser i 2019 nåede op på 24 

mio.9 Antallet af klimarelaterede fordrivelser 

ventes at stige voldsomt i fremtiden på grund 

af global opvarmning. Ifølge Verdensbanken 

kan klimaforandringer føre til 143 mio. internt 

fundsorganisationers muligheder for at arbejde 

direkte sammen med myndigheder forbed-

res. Det kan for eksempel være om konkrete 

klimatilpasningsinitiativer eller om at skabe de 

rette rammebetingelser for innovation. Samti-

dig skal det være muligt for den private sektor 

at anvende markedsmekanismer til at udbrede 

og skalere gode løsninger samt styrke værdi-

kæder, der gør det muligt for mennesker i Syd, 

fx bønder, at udnytte markedet til at vækste 

deres forretning    

 

Det står i stigende grad klart, delvist pga. det 

store behov for innovation, der adresserer 

klimaudfordringer, at markedet og den private 

sektor kan fungere som en effektiv motor i 

skaleringen af løsninger, og at stater tilsva-

rende kan bidrage til denne proces gennem 

lovgivning. I begge tilfælde spiller civilsam-

fundet en afgørende rolle, hvilket generelt bør 

fremgå tydeligt af den nye strategi.     

2.4. Flere skal inddrages og mobiliseres i 
klimakampen 
Klimakampen kan styrkes ved at opbygge og 

forstærke alliancer til ikke-statslige aktører, 

herunder lokale og internationale aktører og 

organisationer. Ved det seneste folketingsvalg 

mærkede vi selv i Danmark, hvor afgørende 

det er, hvis man kan mobilisere borgere og ci-

vilsamfund om en vigtig sag. For Danmark bør 

det være en strategisk mærkesag at understøt-

te lokalbefolkningen og vigtige civilsamfunds-

organisationer, som kæmper for klimahand-

ling og grøn omstilling i udviklingslandene.

2.4.1. Anbefaling: Gør det lettere af støtte progres-

sive klimabevægelser og nationale klimaforkæm-

pere

Den nye strategi bør stræbe efter at øge støtten 

til sociale bevægelser og civilsamfundsorgani-

sationer, som er engageret i klimakampen. For 

eksempel kan støtten gøres mere fleksibel og 

mindre regeringsafhængig, så det bliver let-

tere for Danmark – i samarbejde med danske 

udviklingsorganisationer – at støtte progres-

sive kræfter i udviklingslande, der kæmper 

for en mere ambitiøs national klimapolitik, 

fx nationale mål om at reducere udledningen 

af drivhusgasser eller klimatilpasningsplaner, 

for langsigtet udvikling. I den nye strategi skal 

denne linje opretholdes med den tilføjelse, at 

der også skal tages langsigtede klimahensyn, 

når Danmark tilbyder humanitær bistand.  

3.1.3. Anbefaling: Inddrag klima som et parameter 

i arbejdet med fredsopbygning og konfliktforebyg-

gelse

Kampe om naturressourcer har i mange til-

fælde været en medvirkende faktor for krig, 

konflikt og fordrivelse, fx i Sahel og Afrikas 

Horn. Derfor bør klimaforandringer i højere 

grad inddrages som et parameter i det freds-

opbyggende og konfliktforebyggende arbejde, 

som Danmark engagerer sig i.

3.1.4. Anbefaling: Bevarelse af skove og økosyste-

mer kan reducere risiko for konflikt og migration

Bevarelse, genopretning og forvaltning af 

økosystemer – både på landjord og mari-

timt – er en af de mest effektfulde og bil-

ligste klimainvesteringer, som bl.a. bidrager 

til CO2-reduktion, klimatilpasning og øget 

fødevaresikkerhed. Samtidig kan bevarelsen 

af skove og kulstofrige økosystemer medvirke 

til at reducere risikoen for kampe og konflik-

ter om naturressourcer og landområder. Den 

udviklingspolitiske strategi bør gøre det klart, 

hvordan Danmark vil arbejde for at bevare 

skove og økosystemer, der kan fremme stabil 

udvikling, fred og fødevaresikkerhed i udvik-

lingslandene.

3.1.5. Anbefaling: Danmark skal tage imod flere 

kvoteflygtninge

Danmark børtage et større medansvar, når 

det gælder kvoteflygtninge. Ganske vist har 

regeringen lovet at modtage en mindre gruppe 

kvoteflygtninge, men der fortsat et stykke op 

til de 500 kvoteflygtninge, som tidligere var 

almindelig praksis. CARE Danmark opfordrer 

til, at den nye strategi fastslår, at Danmark 

igen vil modtage 500 kvoteflygtninge årligt, 

sådan som vi tidligere har forpligtet os til i FN.

 

 

fordrevne mennesker i 205010, mens FN anslår, 

at klima og ekstremt vejr kan resultere i 200 

mio. klimarelaterede fordrivelser inden for pe-

rioden11. CARE Danmark appellerer kraftigt til, 

at såvel den udenrigspolitiske som den udvik-

lingspolitiske strategi i højere grad adresserer 

og anerkender vigtige sammenhænge mellem 

klima, konflikt og fordrivelse, og bruger viden 

om disse sammenhænge til at forebygge og 

forhindre, at endnu flere mennesker tvinges på 

flugt.

3.1 Strategien skal sammentænke klima, 
konflikt og fordrivelse 
I den seneste strategi stod klimaforandrin-

gerne som trussels- og migrationsforstærker 

relativt svagt. Dette bør ændres med både den 

udviklingspolitiske og den udenrigspolitiske 

strategi. CARE Danmark appellerer til, at stra-

tegierne vil fremhæve vigtigheden af at kende 

de lokale klima-trusselsforstærkere, når det 

gælder fredsopbygning og konfliktforebyggel-

se. Desuden skal der mere fokus på, hvordan 

Danmark vil arbejde for at øge beskyttelsen og 

hjælpen til mennesker, der drives på flugt af 

klimaforandringer og naturkatastrofer, men 

som i dag ikke er beskyttet af Flygtningekon-

ventionen.

3.1.1. Anbefaling: Bedre beskyttelse af mennesker, 

som flygter fra klimaforandringer

Den nye strategi skal anerkende og forsøge at 

forebygge klimarelaterede fordrivelser. Lige-

ledes er det vigtigt, at strategien indeholder 

konkrete forslag til, hvordan Danmark kan øge 

indsatsen med at beskytte og hjælpe menne-

sker, der flygter på grund af klimaforandrin-

ger. Strategien skal således forpligte Danmark 

til at udvikle konkrete løsningsforslag, der 

garanterer, at sårbare flygtninge og fordrevne 

ikke overlades til at bære byrden for klimafor-

andringerne alene og sikres retten til et godt 

og værdigt liv. 

3.1.2. Anbefaling: Anerkend sammenhængen mel-

lem klima og fordrivelser fra start 

Den seneste udviklingspolitiske strategi 

indeholder et fornuftigt princip om, at ud-

viklingsindsatsen og den humanitære indsats 

skal tænkes sammen fra start. Ideelt set skal 

enhver humanitær bistand indeholde en plan 

8. https://www.unhcr.org/neu/dk/om-os/noegletal

9. https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf

10.https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf

11. https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-31_en.pdf 

https://www.unhcr.org/neu/dk/om-os/noegletal
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-31_en.pdf


handicappede eller mennesker med en bestemt 

seksuel orientering. I Danmarks arbejde for at 

realisere Parisaftalen og FN’s Verdensmål er 

det ligeledes vigtigt, at vores indsatser baserer 

sig på menneskerettighederne og princippet 

om ”ikke at lade nogen i stikken”.

4.1.3. Anbefaling: Giv plads til flere kvinder i be-

slutningsprocesserne

CARE Danmark er glade for, at den nuværende 

strategi fremhæver menneskerettighederne og 

specifikt nævner pigers og kvinders rettighe-

der. Vi opfordrer imidlertid til, at dette fokus 

styrkes og udvides. For eksempel skal pigers 

og kvinders deltagelse i genopbygningspro-

cesser, konfliktløsning og fredsopbyggende 

styrkes markant. Herunder bør det fremgå af 

strategien, hvornår og hvordan Danmark vil 

implementere Gender Action Plan fra COP25. 

4.1.4. Anbefaling: Husk det lokale ejerskab og den 

lokale forankring

Under WHS i Istanbul 2016 var Danmark 

medinitiativtager og underskriver på forplig-

tigelserne i Grand Bargain. Virkeligheden er 

dog, at det kun er en ganske lille procentdel af 

den internationale bistand, der går direkte til 

lokale aktører i modtagerlandene. Det kan og 

skal gøres bedre, og CARE Danmark anbefaler, 

at strategien sætter ambitiøse mål for alle sine 

partnere inklusiv for den multilaterale bistand 

og nødhjælpen.

Mærkesag 4
Værn om demokrati, rettigheder, 
frihed og lokalt ejerskab
Mange steder i verden ser vi, at demokratiske 

værdier er under pres. Nogle steder kom-

mer presset fra en kontrollerende statsmagt, 

der undertrykker borgere, klimaforkæmpere, 

medier, NGOer, politiske modstandere etc. 

Andre steder går stater i opløsning og mister 

deres greb om magten, hvilket fører til uro, 

anarki, mangel på beskyttelse, korruption etc. 

Begge tendenser er bekymrende og kræver, at 

stærke demokratier som Danmark i samspil 

med civilsamfundet styrker kampen for frihed 

og demokrati.   

4.1. Demokrati og rettigheder
Danmark har en lang og stolt tradition for at 

rådgive regeringer om demokrati, rettighe-

der og god regeringsførelse. Denne tradition 

afspejles også af den nuværende udviklings-

politiske strategi, hvor menneskerettigheder-

ne er centralt placeret og fremhævet som et 

strategisk pejlemærke for Danmarks samlede 

indsats. I den kommende strategi bør menne-

skerettigheder igen være et centralt element, 

ligesom der bør være et særskilt fokus på at 

styrke kvinders og pigers rettigheder, heri-

blandt kvinders og pigers seksuelle og repro-

duktive rettigheder. Sidst men ikke mindst er 

det vigtigt at sikre et stærkt lokalt medejer-

skab gennem inddragelse og empowerment.

4.1.1. Anbefaling: Danmark udviklingspolitik skal 

baseres på menneskerettigheder

Danmark skal fortsat basere sin udviklings-

politiske strategi på en menneskerettigheds-

baseret tilgang til udvikling. Det er vigtigt, 

at strategien tydeligt beskriver, inden for alle 

områder, hvordan demokrati og menneske-

rettigheder skal respekteres og efterleves, når 

Danmark er engageret i et partnerland.

4.1.2. Anbefaling: Princippet om ikke-diskriminati-

on skal stå centralt i strategien

Princippet om ikke-diskrimination bør stå 

centralt i strategien og gælder på alle niveauer. 

Det er vigtigt, at ingen diskrimineres, uanset 

om vi taler oprindelige folk, flygtninge, køn, 

alder, etnisk identitet, religiøs overbevisning, 


