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Udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi - Verden 2030.
#voresDKaid
Landbrug & Fødevarer hilser udkastet til den nye udviklingspolitiske strategi velkommen og takker
for en konstruktiv dialogfase samt for muligheden for at afgive høringssvar.
Landbrug & Fødevarer er overordnet enig i tilgangen i strategien. Det er afgørende, at Danmark
tager et medansvar for verdens udvikling og benytter den mangeårige erfaring og ekspertise inden
for udviklingsarbejde samt danske styrkepositioner til at skabe en bedre og mere bæredygtig
verden.
Vi er naturligvis opmærksomme på, at der er færre offentlige midler til rådighed til dansk bistand, og
at dette kræver en prioritering i indsatsen. I dette lys tilslutter Landbrug & Fødevarer sig
fokuseringen på de fire strategiske pejlemærker: 1. Sikkerhed og udvikling – Fred, stabilitet og
beskyttelse, 2. Migration og udvikling, 3. Inklusiv, bæredygtig vækst og udvikling og 4. Frihed og
udvikling – demokrati, menneskerettigheder og ligestilling.
Landbrug & Fødevarer tror på innovative partnerskaber (og gerne offentlig-private partnerskaber)
som drivkraft for forandring. Vi tror ligeledes på et tæt samspil mellem den private sektors
investeringer og en bæredygtig udvikling, og på nødvendigheden af en fokusering på
markedsdrevet vækst og rammevilkår i udviklingslandene. Kommercielle projekter kan – og skal –
ikke drive hele det danske bistandsområde, men det er en solid grobund for at sætte dansk
ekspertise i spil og skabe et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor ser vi også positivt på
inddragelse af investeringsmidler fra pensionskasser o.l. for at skabe større positiv effekt.
Landbrug & Fødevarer er enig i, at der skal søges indflydelse med udgangspunkt i de danske
styrkepositioner, og hvor Danmark kan gøre en relevant forskel. Men vi opfordrer også til, at man
fortsat fokuserer på, at de gode bistandsprojekter, som allerede gør en forskel, videreføres.
Ansvaret for en stabil og bæredygtig udvikling ligger i høj grad hos de nationale myndigheder og
regeringer i udviklingslandene. Udviklingslandene skal selv levere et afgørende bidrag til at
forbedre rammevilkår og bæredygtighed – men i lærerigt samspil og policy dialog med Danmark.
Vi er derfor glade for, at Danmark vil udbygge myndighedssamarbejdet og udbrede dette som en
central model for samarbejde. Vores erfaringer med de udsendte danske vækstrådgivere og
myndighedssamarbejdet i øvrigt er positive, og det har potentiale til skabe både bæredygtig
udvikling og forretning.
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I strategien nævnes, at udvikling og øget beskæftigelse i landbrugs- og fødevaresektoren skal være
drivkraft for bæredygtig vækst i udviklingslande. Dette er Landbrug & Fødevarer naturligvis meget
enig i. Men vi undrer os samtidig over, hvorfor Verdensmål #2 om sult, bæredygtig landbrug,
fødevareforsyningssikkerhed samt forbedret ernæring ikke er medtaget i de danske prioriteter af
Verdensmålene for ”fattige, stabile lande”.
Hvis verden skal brødfødes i 2050 med en befolkning på 9 mia. mennesker eller mere, så skal
landbrugs- og fødevareproduktion i ”fattige, stabile lande” som Bangladesh, Etiopien, Kenya,
Myanmar, Tanzania og Uganda stærkt opprioriteres og effektiviseres. Desuden er en stor del af
befolkningens levebrød i disse lande baseret på landbrug, og derfor en afgørende drivkraft for mere
vækst og beskæftigelse. På den baggrund bør Verdensmål #2 reflekteres i Danidas prioritering af
verdensmålene.
I de kommende år vil verden blive yderligere udfordret af migration og store flygtningestrømme.
Denne udfordring bør adresseres både i forhold til at hjælpe og bistå de menneskegrupper, som
allerede er i bevægelse, men i endnu højere grad gøre en indsats for at skabe fornuftige levevilkår
helt generelt og specielt for udsatte grupper i udviklingslandene.
Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for en uddybning af synspunkterne.
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