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- af Jørgen Olsen, koordinator, Genvej til Udvikling 

Der har været megen og berettiget kritik af udenrigsminister Kristian Jensen, omkring fastsættelsen 

af størrelsen af Danmarks udviklingsbistand, beregningen af de 0,71 pct. og processen omkring det 

alt sammen. 

Men KJ vandt lidt på fremtræden på Aalborg Universitet – han er jævn og ligefrem og taler et 

sprog, alle kan forstå, hvilket tydeligt fremgik, da to universitetsfolk fremlagde visioner på 

afgrænsede områder af udviklingspolitikken i forberedte oplæg. Jeg fik knapt nok fat i deres 

guldkorn, så kluntet et sprog talte de. 

KJ virker ikke til at mene, at den fælles udvikling er uinteressant – han vil bare have erhvervsliv, 

fonde og private meget mere på banen på bekostning af staten. 

Jeg rejste spørgsmålet om u-landenes manglende skatteindtægter – med DR Congo som 

udgangspunkt jf. http://gtu.dk/aabning_af_graenser.pdf - og faktisk forsøger DANIDA i mange 

tilfælde ifølge KJ at ruste en række lande med rådgivning til at forbedre deres forhandlinger med 

store firmaer, der etablerer sig i deres lande. DR Congo er næppe inde i billedet her, eftersom 

Danmarks samarbejde med dette land er beskedent. 

KJ anerkender, at foreningslivet, herunder kirker og andre religiøse samfund, i mange tilfælde er 

bedre rustet end statslige instanser til at nå udsatte grupper og i bedste fald også være med til at 

opbygge demokrati. 

På eget initiativ nævnte han Burkina Faso som et eksempel på, at civilsamfundet kan blive så 

stærkt, at det kan presse en præsident og hans tilhængere bort fra magten. For Tunesiens 

vedkommende sagde han, at spejderbevægelsen er den civilsamfundsaktør, der når længst omkring i 

samfundet og dermed må tillægges en af de vigtigste roller i den demokratiske proces.   

Debatten kom langt omkring, og det var der også lagt op til. Jeg har kun nævnt et lille udpluk af de 

aspekter, der blev taget op.  

KJ fremhævede kampen mod terrorbevægelsen Islamisk Stat som væsentlig; men han brugte den 

ikke som afsæt til generel afstandtagen fra islam. Tværtimod. Han har besøgt Djakarta i Indonesien, 

hvor den katolske domkirke og den største moske ligger lige ved siden af hinanden. Der er hyppige 

dialoger på alle planer, og de låner hinandens parkeringspladser ved de respektive højtider.  
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