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Hvilket land er tættest på at opfylde de krav, der med rimelighed må stilles for generel 

budgetstøtte?  
 

Udviklingsminister Christian Friis Bach ønsker at forøge den del af udviklingsbistanden, der går til 
generel budgetstøtte (= ”bloktilskud”), altså at hvert enkelt land råder over de overførte midler, 
uden at de øremærkes fra donoren. Det følger logisk, at det kan sandsynliggøres, at regeringen har 
et mandat fra sit folk. Her må vi se på, om folket har valgt lederne ved frie og gennemskuelige 
valghandlinger, og om de valgte fratræder, når de taber valgene, eller de ifølge forfatningen ikke 
længere må stille op. Det er også vigtigt, at menneskerettighederne overholdes, at der ikke findes 
politiske fanger, og at man omgås fredeligt, mellem etniske og sociale grupper og i forhold til 
naboerne. 
 

Af Danmarks partnerlande overholdes disse betingelser intetsteds bedre end i Benin. 
 

Man kan også fremhæve, at Benin har deltaget i en række fredsbevarende missioner, og har haft 
tropper i både Liberia, Elfenbenskysten og Darfur, foruden at de panfrikanske fredsbevarende 
styrker har fast træningsbase i det nordlige Benin. Den slags kan man kun med et land der er stabilt. 
 

Desværre er alle indflydelsesrige personer i det største naboland ikke fredselskende. Det giver sig f. 
eks. udslag i, at alle alvorlige tilfælde af kriminalitet i Benin de seneste år skyldes bander fra 
Nigeria. Nogle af de nigerianske bander arbejder på at gøre Benin til en korridor for narkosmugling 
via Sahel og Nordafrika til Europa. Hvidvaskning af sorte penge fra Nigeria kan ligeledes forvente 
at vokse, hvis DANIDA trækker sig. Der har været vellykkede DANIDA-finansierede programmer 
for god regeringsførelse – inkl. den gode danske opfindelse ”ombudsmanden”, som bidrager til den 
stabilitet, som det over ti gange så store Nigeria truer. 
 

I sektorer som uddannelse, vand og infrastrukturer er succeshistorierne i overtal. I landbruget 
mangler det store gennembrud; men den dominerende afgrøde er bomuld, og verdensmarkedsprisen 
er under produktionsprisen, fordi USA giver hver af sine 30.000 bomuldsavlere 1 mio. i DKK i 
årlige subsidier? Skal der fremover satses på palmeolie, ananas eller ….. ? Uanset hvad tager det tid 
med omstillingen, og mon ikke en stor del af den fremtidige budgetstøtte vil blive brugt til en sådan 
indsats? 
 

Hvis der kommer støtte fra Danmark. Tidligere udviklingsminister Søren Pind mente, at antallet af 
partnerlande skulle reduceres, og så slog han plat og krone, mest det første. Det ramte Benin, og 
prioriteringen er ikke ændret, selv om der er gået over to måneder siden regeringsskiftet. Går man 
ind på http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/lande-reg/partnerlande/ben/, står ”Danmark besluttede i 
2010 at udfase bistanden til Benin.” 
 

Det er imponerende, at Benin har kunnet holde fast i demokratiet i 21 år og i freden i 51 år; men det 
bliver ikke ved at vare, hvis donorerne siver. Og hvad så med fattigdomsbekæmpelsen?  
 

Kære udviklingsminister Chr. F. Bach! Her er dit land! 
 


