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Mødet, der blev afviklet som et Webinar og som blev afholdt 25. januar 2021, drejede sig om muligheden 
for at påvirke regeringens udspil for en ny Udviklingsstrategi. Webinaret blev afholdt på Zoom, som jeg ikke 
tidligere har brugt. Ved mødet blev der benyttet et online kommentarsystem der hedder Jamoar. I løbet af 
mødet nåede der at komme 62 organisationer på. Mødet varede en time, og der var moderatorer på med 
forskellige nye oplæg. Samtidig skulle man komme med indlæg til Jamoar boardet hvor der var 9 sider med 
forskellige spørgsmål/udsagn, hvor man så skulle sætte input på i kort "post-it" form.  
Efterfølgende blev præsentationerne udsendt på mail og der var fortsat adgang til Jamoar 
kommentarsystemet i en uges tid, fig. 1, således at man kunne komme med yderligere bemærkninger. 

  
Det væsentlige ved webinaret var at 
man fik gennemgået hvad ideen med 
den nye landestrategi er idet den følger 
efter 3 tidligere strategier (2010-2012, 
2013-2017 og 2018 til 2021) samt 
processen der fører frem til den.  Den 
nye strategi skal så ifølge oplægget blive 
en Udviklings-, humanitær- og 
civilsamfundsstrategi (hvor 
civilsamfundet tidligere har haft en 
separat strategi). 
 

 
 

Det er en strategi der skal dække ALLE elementer i Danidas udviklingsarbejde: 
•Multilateralt arbejde (EU, FN mv.) 
•Bilateralt –herunder prioritetslande 
•Civilsamfunds samarbejdet 
•Valg af Geografi (hvilke lande prioriteres, Afrika-fokus, mulig udfasning af asiatiske lande mv.) 
•Afspejler aktuelle politiske prioriteringer (fx migration, de 17 Verdensmål, mv)  
Der vil blive lagt særlig vægt på udvikling af klimatiltag til at begrænse afskovning, og ændring af 
energiforbrug. 
Det er klart at en del af udviklingsstøtten skal gå til at hindre illegal migration, og eventuel eksport af 
illegale indvandrere til specielle modtagecentre i den 3. verden. 
 
Der kom input fra 40 organisationer til CISUs samlede høringssvar til Danida. 

  

Figur 1: Side 3 i Jamoar kommentarsystemet 


