Høringssvar ny udviklingspolitisk strategi Verden 2030
Axis har med interesse læst regeringens udkast til en ny udviklingspolitisk strategi. Vi forstår
behovet for en ny strategi efter vedtagelsen af verdensmålene og klimaaftalen i Paris, men vi
er samtidig bekymrede for, at elementer af den udviklingspolitik, der har gjort Danmark
internationalt anerkendt på området nu forsvinder.
Fattigdomsorientering
Blandt andet er Axis meget bekymret for at fattigdomsorienteringen, som har kendetegnet
dansk udviklingspolitik i årtier, ikke står klarere i teksten. Dette bør, sammen med en
rettighedsbaseret tilgang være grundstenene i al dansk bistand.
Derfor mener vi ikke at ’danske interesser’ bør spille en større rolle i bistand. Bistand skal gå
til at hjælpe verdens fattigste og mest marginaliserede med at opfylde deres rettigheder. Dette
sker ikke bedst og mest effektivt gennem erhvervsbistand og understøttelse af danske
interesser, hvad end de er økonomiske eller handler om at holde migranter væk.
Civilsamfund
Et frit og aktivt civilsamfund er en forudsætning for bæredygtig udvikling, der kommer selv
de mest marginaliserede til gode. Et stærkt civilsamfund sikrer samtidig stabilitet, demokrati
og modvirker korruption. Derfor er det fint, at arbejdet med og gennem civilsamfundet er
skrevet ind mange steder i udkastet til strategien, men vi ser gerne dette vigtige emne stå
endnu klarere, særligt i teksten omkring verdensmål 16, hvor civilsamfundet jo har en særlig
rolle at spille.
Derudover mener Axis at et styrket civilsamfund bør være et fokus for dansk bistand i
implementeringen af alle verdensmålene. Dette bør klart reflekteres i strategien.
Som en del af et øget fokus på civilsamfundet, er vi bekymrede for en øget tematisk og
geografisk styring af bistanden givet gennem civilsamfundet. Udviklingen af civilsamfundet
skal være et selvstændigt mål, og bør ikke underlægges disse krav.
Uddannelse
Gratis offentlig kvalitetsuddannelse er uvurderlig i kampen mod fattigdom. Uddannelse er
samtidig en fundamental menneskeret og et verdensmål. I udviklingen af ligestilling,
økonomisk vækst, og demokratisk forståelse er uddannelse ligeledes nødvendig, ligesom
uddannelse fremmer realiseringen af andre rettigheder og andre verdensmål.
Derfor vil Axis opfordre til at verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse bør være en prioritet i
dansk bistand.
Uddannelse og unge
Vi er glade for at se et fokus på unge og unges rettigheder og muligheder. Dette er dog
allerede prioriteret i verdensmålene, og vi mener derfor ikke, at Danmark bør gå uden om den
fælles vedtagede aftale og opfinde et nyt mål (det uformelle mål 18). Uddannelse er det
vigtigste element i, at unge bliver aktive og ansvarlige medborgere, der kender- og kan udøve
deres rettigheder og pligter. Uddannelse sikrer at unge kan deltage i- og bidrage til

bæredygtig vækst og udvikling og bliver modstandsdygtige overfor radikalisering og
konflikter.
Uddannelse og kvinder og piger
Et særligt fokus på kvinder- og pigers rettigheder er en naturlig del af dansk bistand. Dette er
et område, hvor Danmark har særlig erfaring og status. Axis mener, at uddannelse er det
vigtigste middel til at forbedre pigers og unge kvinders livsvilkår og muligheder. Uddannelse
af kvinder giver dem (og senere deres børn) øget mulighed for egen indkomst, at deltage i
samfundet, opnå øget ligestilling samtidig med at uddannede kvinder bliver gift senere og
dermed får senere og sundere børn.

