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Møde med udviklingsordførere 

Referat af møde 26.9.19 med nogle af folketingets udviklingspolitiske ordførere arrangeret af CISU 

i den Sorte Diamants Blixensal, København: 

 

Fra CISU-mødet i den Sorte Diamant, Thomas Ravn-Pedersen er ordstyrer. Daniel Jacobsen og Halime 

Orguz sidder i midten medens Karen Ellemann og Christian Juhl står og taler til højre 
(foto: Karl Aage Jørgensen) 

 

- af Karl Aage Jørgensen, 1. suppleant til 

Genvej til Udviklings bestyrelse 

- læs om CISU på dette link 

https://www.cisu.dk/  

Mødet startede med at Jeef Bech fra CISU bød 

velkommen og fortalte lidt om CISUs baggrund 

og udvikling, hvor der nu er ca. 300 folkelige 

organisationer tilknyttet, hvoraf 90 var mødt op til 

arrangementet. Han fortalte desuden at Katarina 

Ammitzbøll (K), havde måttet melde afbud på 

grund af et brækket ben. Herefter overlod han 

ordet til mødets moderator Thomas Ravn-

Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder. 

Thomas startede op med at fortælle lidt om sig 

selv, og hvorledes han blev engageret i u-

landsproblemerne gennem sit arbejde i Ghana 

Venskabsgrupperne i Silkeborg, hvor han som 

ganske ung var udstationeret i det nordlige Ghana. 

Herefter bad han ordførerne om at fortælle om 

hvorledes de blev engageret. Daniel Toft Jacobsen 

(A) DTJ, startede med at fortælle, at det var 

gennem hans socialdemokratiske engagement for 

de svageste i samfundet, at han var blevet 

opmærksom på u-landsproblematikken. Christian 

Juhl (Ø) CJ, fortalte at han fra sin faglige ungdom, 

og gennem møder i lokalområdet med Thomas 

Ravn-Pedersen og Christian Friis-Bach samt 

Knud Vilby havde fået u-landsproblematikken 

banket grundigt ind på nethinden. Halime Orguz 

(F) HO, havde ikke nogen speciel u-landserfaring, 

men kendte dog til urimelig fattigdom i det 

tyrkiske højland og havde besøgt syriske 

flygtningelejre i det sydlige Tyrkiet med 

forfærdelige leveforhold. Karen Ellemann (V) 

KE, var blevet præsenteret for verdens 

urimeligheder gennem et SOS-børnebyerne- 

sponsorat som hendes forældre havde tegnet, og 

siden havde hun fået meget mere viden om sagen. 

https://www.cisu.dk/
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For at få sporet debatten ind på nogle konkrete 

problematikker havde man bedt 4 organisationer 

om at fortælle hvilke forskellige problemer de 

stod i. 

Den første organisation var ”Skoleliv i Nepal” der 

fortalte om deres arbejde efter det store jordskælv 

i Nepal, og hvorledes de hjælper en række skoler 

ved at mobilisere medarbejdere og penge i 

Danmark bl.a. ved at fortælle om projekterne og 

ved at lave brætspil om problemerne til danske 

skoler og børn. Projektet går godt; men da der nu 

ikke længere er en katastrofe er det ikke muligt at 

få midler fra Danida. De vil derfor godt have 

midler til at få den danske befolkning i tale.  

CJ mente at det måtte være muligt at få støtte til 

formidling ude i landet. KE mente at vi lever i en 

anden virkelighed i dag med hensyn til 

formidling. HO mente at man skulle gå ud og 

fortælle om de konkrete positive historier, så ville 

der komme mere folkelig velvilje. I den 

efterfølgende debat blev det konkluderet at der var 

et stigende folkeligt engagement som bl.a. kom 

frem gennem det store antal organisationer der 

henvendte til CISU om hjælp og midler. 

Den næste organisation der fremlagde en 

problematik, var ”Viva” der i en årrække har 

støttet børns rettigheder på Filippinerne, hvor de 

kom i den situation at være den eneste 

internationale organisation der var til stede i en 

mellemstor by på Mindanao, da denne blev 

indtaget af islamiske fundamentalister og 

efterfølgende bombet af regeringen. De iværksatte 

straks hjælp i katastrofen, som de fik midler til; 

men da selve katastrofen var overstået kunne de 

ikke få yderligere midler. Helt tilsvarende 

oplevede de i Malawi, hvor uroligheder drev 

200.000 personer på flugt fra Zimbabwe. De 

startede med uddeling af nødhjælp og traume- 

bearbejdning for børnene, og da 

katastrofesituationen var overstået kunne man 

ikke få midler til langsigtet bearbejdning. CJ 

mente, at reglerne for tildeling af midler skal være 

mere fleksible. KE sagde klart nej til ekstra penge. 

Herefter var det organisationen ”International 

Kontakt” som går ud og hjælper med 

genopbygning af lokalsamfundene i landsbyerne, 

når flygtningene vender hjem fra 

flygtningelejrene; men de har svært ved at få 

midler til indsatsen. HO mente at det var svært at 

vurdere, da udviklingen omkring flygtningelejre 

generelt er et problem. DTJ mente at der skulle 

tænkes mere langsigtet med 2030- strategien in 

mente.  Jeef fra CISU svarede at man havde 

måttet smøre de begrænsede midler ud over alle 

de gode forslag der var kommet ind. 

Den sidste organisation der kom med en sag var 

”100% for børnene” der berettede om, hvordan de 

havde identificeret et godt projekt i Mombasa i 

Kenya, og havde lavet en helt korrekt ansøgning 

om midler fra CISU efter at have taget alle lokale 

og danske partnere i ed, og som så havde fået nej 

til ansøgningen. Jeef CISU sagde at det skyldtes, 

at man havde modtaget så mange gode og 

relevante ansøgninger, at man simpelt hen ikke 

havde midler til at støtte dem alle. 

Dette ledte op til en generel diskussion om der 

kunne komme flere midler til u-landene. KE 

mener ikke at der er sket nogen væsentlig 

reduktion af midlerne da man fortsat holder fast i 

0,7 % af BNP; men støtten til civilsamfundene er 

meget vigtig. DTJ ville gerne kunne love flere 

penge men disse kan kun bruges 1 gang, og 

regeringen har lovet så meget. CJ kunne ikke se, 

hvorfor Danmark ikke kunne komme op på 1 % af 

BP igen når vi tidligere både havde 1 % til U-

landstøtte og 0,5 % af BNP til Miljøstøtte. 

AIDS-fonden bemærkede at 

dokumentationskravet fra Danida for brugen af 

midler er meget tidskrævende, og det gør 

administrationen unødvendigt dyr og dette 

rammer særligt de mindste organisationer hårdt. 

Herefter sluttede mødet.  


