Høringssvar til Udviklingspolitisk Strategiudkast
2.4. Verdens Unge
Danmark har meget at bidrage med inden for det pædagogiske område. Danske pædagogiske erfaringer sammen
med virksomheder indenfor bla. Lege-industrien har meget at byde ind med omkring at være med til at fremme
opvæksten af kreative og innovative unge, der netop kan deltage i deres eget lands udvikling. Dette bør ske under
behørig hensyntagen til den lokale kontekst med investering i initiativer der fremmer den lokale kulturs vækst og
den lokale kulturelle stolthed.
Side 11 og 8.3 fastholdelse af civilsamfundets engagement
Tilskuddet til oplysningsformål forøges så det indenfor en årrække når 0,5 % af den samlede ulandsbistand.
Herunder investeres der i import af film og musik fra Ikke vestlige lande.
Tilskuddet gennem fondene, der forvaltes af bla. CISU og Missionsrådet, øges til niveauet for 2015, således at støtten
gennem mindre organisationer fremmes. Bla. skal det sikres, at menneskemødet ses som et væsentligt element af
disse indsatser. Det skal være målet, at civilsamfundets partnerskaber bygger på gensidighed dvs. at antallet af
besøg fra Syd i Dk skal matche antallet af besøg fra Nord i Syd. Højskoleophold o.lign. skal være anerkendte
elementer i disse partnerskaber.
Side 17-18: ”Vi tror på, at alle skal have frihed til at skabe en fremtid for sig selv og deres familier dér, hvor de har
hjemme.”
Derfor vil vi støtte lokale kulturelle initiativer, der støtter lokale kulturelle projekter, der kan fremme den lokale
kulturelle stolthed og mangfoldighed, gennem leg, spil, bøger, malerier, kunsthåndværk osv. Alt sammen på basis af
lokale initiativer.
6.2. og 6.6 Bæredygtig vækst (”Vi kan herved også øge adgangen til globale værdikæder bl.a. ved at landene bliver
bedre til at udnytte markedsadgang.”)
Herunder vil vi arbejde for udviklingen af det lokale marked, det være sig indenfor lokalt forarbejdede fødevarer,
lokalt produceret og udviklet legetøj, lokalt eller sub-kontinentalt producerede landbrugsredskaber til f.eks. trækdyr
og mindre traktorer, udvikling af kvaliteten af uddannelsen og efteruddannelse på tekniske skoler og
landbrugsskoler.
Endelig vil en betingelse for støtte til business-to-business projekter være at der for hver dansk udsendt er en
tilknyttet lokal under træning evt. med finansiering af ekstra træning af disse medarbejdere i Danmark. Støtte til
vedligeholdelseskontrakter gennem eksportkreditfonden skal også ske på disse betingelser.
Indenfor landbrugssektoren vil vi arbejde på systemeksport således at det lokale landbrug og dets aktører stimuleres
gennem aktiv opbygning af lokale institutioner indenfor frøavl, såsædsproduktion, foderproduktion etc. Alt sammen
ejet af lokale kooperativer (andelsforetagender). Danske tilsvarende institutioner hjælper med at formulere
koncepter og den praktiske opbygning. Det vigtige er at de lokale institutioner også får ejerskab til de produkter
(sorter mm.) de udvikler. Altså danske virksomheder vil sælge ekspertise i at udvikle sådanne produkter, som så vil
være lokalt ejede.
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