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KL har med interesse læst udkastet til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Strategien er i sine målsætninger ambitiøs og skal roses
for sine bestræbelser på at være innovativ og på at inddrage alle samfundets sektorer i udviklingsbistanden. KL anerkender til fulde relevansen af de
fire strategiske pejlemærker som udviklingspolitikken er orienteret efter og
hilser også med glæde de henvisninger der findes rundt omkring i strategien
til relevansen af at styrke lokale myndigheder i udviklingslandene som et led
i bistandsarbejdet for at realisere målsætningerne.
KL er dog af den opfattelse, at strategien kunne vinde betydeligt ved i højere
grad at inddrage den lokale dimension i udviklingspolitikken, som er afgørende for realiseringen af Verdensmålene, hvis opfyldelse strategien knytter
an til. Da stort set alle konkrete udviklingspolitiske og humanitære aktiviteter
har en lokal dimension, er tilstedeværelsen af velfungerende lokale myndigheder afgørende for implementeringen af dem.
At tilføre Verdensmålene en lokal dimension vil i væsentlig grad øge mulighederne for at realisere dem. UNDP, UN-Habitat and the Global Taskforce
1
of Local and Regional Government to localize the 2030 Agenda sammenfatter hvad der skal til for ‘Localizing the 2030 Agenda’ i følgende ti principper:
1. Alignment of national SDG defined development goals and targets at the
local level.
2. A review and development of comprehensive and well-coordinated policies that will facilitate local initiatives in response to the localized SDG
targets.
3. Empowering local governments and local actors with capacity to drive
responsive, inclusive and sustainable service delivery and local economic development.
4. Supporting communities to claim their rights, be aware of their obligations and exercise responsibility.
5. Participation of local communities and local actors in defining their local
needs and interests in the context of SDG targets.
6. Existence of local capacity [of empowered local governments, local institutions and actors] for the planning and implementation management of
interventions leading to the realization of the SDG targets at local levels.

1

Fra Towards a Localization Process for SDGs - Elaboration of a Toolkit for Facilitating the
Implementation of the SDGs at Local Level (UNDP, UN-Habitat, GTF Partnership, 2015).
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7. Existence of a system to mobilize, transfer and use national and local
revenues by local governments in support of service delivery and local
economic development targets in response to the SDGs.
8. Capacity to mobilize, allocate and use national, local and donor revenues for service delivery and local economic development targets in response to the SDGs.
9. Existence of stakeholder partnerships of central and local governments,
communities and non-state actors in support of responsive service delivery and local economic development in response to the SDGs.
10. Existence of monitoring, evaluation and learning systems to track implementation, evaluate impact, relevance and sustainability and report
on local interventions in response to the SDGs.
Alle disse principper harmonerer fantastisk godt med intentionerne i det foreliggende strategiudkast. Principperne repræsenterer blot en større vægtning
af den lokale dimension og af styrkelsen af de lokale myndigheder. På den
måde kan myndighederne blive bedre til at indgå i en dialog med det lokale
civilsamfund, bedre til at levere service og bedre til at facilitere lokaløkonomisk udvikling, alt imens samarbejdet mellem de lokale myndigheder og
centraladministrationen forbedres som led i en decentraliseringsproces, hvor
de lokale myndigheder varetager stadig flere opgaver. Det er sådan en tilgang, vi godt kunne tænke os at se smitte af på den danske strategi.
Selvom KL og kommunerne råder over meget af den ekspertise, der skal til
for styrke de lokale myndigheder, så skal indsatsen ske i et tæt samarbejde
med andre aktører. Lokalt forankrede initiativer skal, afhængigt af den konkrete kontekst, foregå i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, andre
offentlige myndigheder, humanitære bistandsorganisationer og privatsektoraktører. Ud af disse aktiviteter vil der kunne udvikles modeller for forbedring
af forskellige ’local governance’ elementer, som kan spilles opad i systemet.
Det er derfor også glædeligt, at partnerskabstilgangen mellem forskellige
aktører har en fremtrædende plads i strategien, og at der er en temmelig
bred tilgang til hvem, der kunne tænkes at kunne indgå i disse partnerskaber. Nogle mulige partnere benævnes konkret i strategien, mens andre blot
refereres til som en sektor (private aktører, universiteter, offentlige myndigheder). Nedenfor gives nogle eksempler på områder i strategien, hvor man
med fordel kunne trække på den erfaring og ekspertise, som findes i KL og
kommunerne som et led i sådanne partnerskaber:
Menneskerettigheder og demokrati (se fx s. 26)
De lokale myndigheders nærhed til den brede befolkning gør dem til centrale
aktører i demokratiudviklingen og i udviklingen af inkluderende beslutningsprocesser. Samspillet mellem borgere og lokale myndigheder kan således
tjene som platform for demokratiske eksperimenter og innovationer, som kan
have en afsmittende effekt op gennem et lands forskellige administrative
niveauer. Det vil være ideelt at bringe KL og kommunernes erfaringer i spil i
partnerskab med civilsamfundsorganisationer. KL kan også supplere Dansk
Institut for Flerpartisamarbejde, som mest retter sig mod det nationale niveau.
Rammebetingelser for bæredygtig vækst (se s. 21)
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Strategiens ønske om at bringe den private sektor mere i spil i udviklingsbistanden ved at bidrage til bæredygtig vækst i partnerlandene forudsætter at
de lokale rammebetingelser for at drive virksomhed er til stede, eller at de
adresseres som led i et konkret initiativ. Her er KL og kommunernes ekspertise helt central.
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Kobling af den humanitære bistand til udviklingssamarbejdet (se fx se 15-16)
Lokalsamfund i nærområder til konflikter kommer under kolossalt pres fra
flygtninge, der forsøger at integrere sig i lokalsamfundene. Det er et stigende
behov for konfliktløsning, basale services, infrastruktur, planlægning og skabelse af lokaløkonomiske udviklingsmuligheder. Partnerskaber, der omfatter
elementer fra hele kæden af humanitære bistandsorganisationer, civilsamfund, lokale myndigheder og privatsektoraktører, vil være relevante.
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Myndighedssamarbejdet (se fx s. 10)
KL og kommunerne er overhovedet ikke nævnt i forbindelse med omtalerne
af myndighedssamarbejdet. Det undrer, at KL og kommunerne ikke er omfattet af det allerede etablerede myndighedssamarbejde, der er rettet mod
transitions- og vækstlande.
Radikaliseringsforebyggelse (se s. 17)
Styrkelse af de lokale myndigheders kapacitet på dette område nævnes, og
KL og kommunerne har erfaringer og ekspertise at byde på. Deltagelse i
denne del af udviklingsarbejdet vil givetvis også kunne styrke den hjemlige
indsats.
Skat (se s. 23)
Nationale skattesystemer fremhæves naturligvis, men lokale skattesystemer
må ikke overses. Motivationen til at betale skat hænger meget sammen med
ejerskabet til de offentlige institutioner, og hvad skatteprovenuet bliver brugt
til. Denne sammenhæng kan adresseres mere direkte på det lokale niveau.

KL håber, at ovenstående kommentarer til den udviklingspolitiske og humanitære strategi kan være til inspiration for færdiggørelsen af strategien. KL
ser frem til at modtage den endelige strategi, og håber, at den bl.a. vil skabe
en platform for en mere sammenhængende mobilisering af KL’s og kommunernes erfaringer og ekspertiser gennem myndighedssamarbejder, twinning
arrangementer, støtte til decentraliseringsaktiviteter og ikke mindst gennem
deltagelse i konkrete partnerskaber i forbindelse med konkrete initiativer.
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