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Høringssvar - Strategiske partnerskaber mellem
civilsamfundsorganisationer og Udenrigsministeriet
Dansk Industri har modtaget udkast til ‘Strategic partnerships between Danish
civil society organisations & Ministry of Foreign Affairs of Denmark”. Vi takker
for muligheden for at kommentere på udkastet og har følgende bemærkninger:
Helt overordnet støtter DI, at bistandsmidler til civilsamfundsorganisationerne
konkurrenceudsættes. Det er grundlæggende et sundt princip, fordi det skærper
fokus på at skabe de bedste resultater ud fra de givne midler. I dette tilfælde vil
organisationer blive vurderet på deres kapacitet og evne til at levere betydelige
resultater inden for prioriteterne i den nye udviklingspolitiske og humanitære
strategi. Det er en rigtig tilgang, og det skaber samtidig en vigtig kobling til
Danmarks udviklingspolitiske indsats og til Verdensmålene, hvor erhvervslivet
spiller en ny og fremtrædende rolle.
Derfor bakker DI ligeledes også op om at strukturere indsatsen om de tre nævnte
kategorier (lots), idet vi lægger særlig vægt på muligheden for at etablere et
konsortium med arbejdsmarkedets parter (Lot LAB), der har til formål at skabe
bedre arbejdsvilkår og rammebetingelser for den private sektor i udviklingslande.
Der er behov for at styrke indsatsen på erhvervspolitiske rammebetingelser som
forudsætning for at skabe vækst og beskæftigelse, og det er DI’s vurdering, at et
konsortium kan bidrage væsentligt i denne retning.
Generelt finder vi, at udkastet på en god måde balancerer hensynet til at styrke
civilsamfundet, menneske- og arbejdstagerrettigheder, bæredygtig økonomisk
vækst, jobskabelse og social dialog med de områder, hvor Danmark, herunder
danske organisationer og dansk erhvervsliv, har væsentlige kompetencer at
bidrage med i udviklingslande.
DI har følgende specifikke kommentarer til udkastet, som særligt er koncentreret
om Lot LAB:
Konsortiedannelse
DI støtter muligheden for, at arbejdsmarkedets parter kan indgå i et konsortium,
hvor arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer arbejder sammen om
eksempelvis social dialog eller uddannelse.

Det er vigtigt at understrege, at selvom arbejdsmarkedets parter har et fælles mål
om at styrke inklusiv økonomisk vækst og jobskabelse i udviklingslande, så vil der
være afgrænsede projekter, der mest effektivt løses individuelt af
konsortiepartnerne men fortsat inden for rammerne af konsortiet. Det kan for
eksempel være projekter, der har til formål at styrke rammevilkår for erhvervslivet
eller projekter, der sigter på at forbedre arbejdstagerrettigheder.
Det er derfor meget vigtigt, at partnerne også får frihed til at udføre individuelle
projekter i de tilfælde, hvor det giver mening.
Økonomiske ramme
DI har ingen bemærkninger til fordelingen af den økonomiske ramme for de tre
kategorier, idet der er tale om et nyt system, der skal indfases. DI finder det dog
relevant at revurdere fordelingen efter hver periode, idet fordelingen bør afspejle
hvilke resultater der ønskes opnået i lyset af Danmarks udviklingspolitiske og
humanitære strategi og FN’s Verdensmål.
Landevalg
I forhold til den geografiske afgræsning af lande, hvor aktiviteterne kan finde sted,
ser DI gerne en højere grad af fleksibilitet, således at det bliver muligt at
gennemføre projekter i flere lande. Der lægges i udkastet op til at medtage lande
med en vækstrådgiver, hvilket DI støtter, men det er vanskeligt at forudse
udviklingen af den økonomiske diplomati over en fire-årig periode, og vi foreslår
derfor at ændre kriteriet til alle lande, hvor der i dag har en dansk ambassade.
Dette vil give bedre mulighed for en mere langsigtet prioritering og dermed også
større potentiale i disse lande over tid.
Et andet forhold er, at en stram geografisk ramme betyder, at nogle af de
strategiske partnere skal udfase eksisterende partnerskaber, mens både tidligere
rammeorganisationer og nye partnere skal indfase nye partnerskaber. DI mener,
at det er vigtig, at der levnes tilpas tid til begge faser, så eksisterende partnerskaber
kan afsluttes på forsvarlig vis, mens nye partnerskaber kan indfases over en
periode, som giver mulighed for at lave en grundig vurdering af potentielle
partnere. Det foreslås derfor, at der afsættes midler i 2018 til at opdyrke nye
partnerskaber.
Endelig skal det anføres, at det kan være forbundet med udfordringer at arbejde i
udviklingslande, hvor politiske og økonomiske rammer pludselig kan ændres. Det
er derfor vigtigt, at de strategiske partnere får mulighed for at overføre ubrugte
midler fra et år til et andet.
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