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KAPITEL 1

Indledning

Alle mennesker er født frie og lige i 
værdighed og rettigheder. De er udstyret 
med fornuft og samvittighed, og de bør 
handle mod hverandre i en 
broderskabets ånd.

Artikel 1, Verdenserklæringen om menneskerettigheder, 1948

http://www.dirgis.dk/dokumenter.htm%23FN's%20Verdenserkl%C3%A6ring%20om%20Menneskerettigheder%20(1948)
http://www.dirgis.dk/dokumenter.htm%23FN's%20Verdenserkl%C3%A6ring%20om%20Menneskerettigheder%20(1948)


Kapitel 1: Indledning

De grundlæggende menneskerettigheder er en af de fineste og 
mest visionære ideer, menneskeheden har skabt. Ideen om at 
hvert eneste menneske, rig som fattig, sort som hvid, kvinde 
som mand, har et sæt grundlæggende menneskerettigheder, 
som ingen kan tage fra dem. Den idé har skabt monumentale 
forandringer i verden og i verdenshistorien – fra den franske 
revolution og amerikanske uafhængighedskamp for over 200 
år siden til det arabiske forår og de burmesiske forandringer i 
dag.

De globale og grundlæggende menneskerettigheder udgør en 
markant fordelingsmekanisme. De sikrer en bedre fordeling af 
både magt og velstand. Ved at sikre alle mennesker retten til 
mad, alle børn retten til at gå i skole og alle retten til 
grundlæggende lægehjælp, fordeles velstand og velfærd til 
langt flere. Ved at fremme kvinders rettigheder og sikre alle 
mennesker retten til at kunne ytre sig, organisere sig og 
deltage i at udvikle deres eget samfund fordeles magten og 
indflydelsen til langt flere.

Menneskerettighederne blev med den nye lov og strategi for 
Danmarks udviklingssamarbejde, vedtaget i 2012, sat helt i 
centrum for vores internationale engagement. Både som et 
klart mål – indfrielsen af de grundlæggende 
menneskerettigheder for alle borgere i verden– og som en 
metode - anvendelsen af centrale 

menneskerettighedsprincipper som ligebehandling, 
deltagelse, åbenhed og ansvarlighed.

Det vil grundlæggende forandre den danske udviklingspolitik. 
Det handler ikke om almisser til mennesker, der er svage. Det 
handler om grundlæggende rettigheder for borgere, så de 
bliver stærke aktører i at forandre det samfund, de lever i. 

Danmarks nye udviklingspolitik baseret på 
menneskerettighederne signalerer et grundlæggende skifte fra 
gaver til rettigheder, fra passive modtagere til aktive borgere. 
Udviklingen skal drives af ansvarlige regeringer og 
engagerede indbyggere. De store forandringer skabes først og 
fremmest af befolkningerne selv, indefra og nedefra. 

Det er udvikling med værdighed og ligeværd.  
Det er sådan, verden kan forandres og forbedres. 

Det handler denne bog om.
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KAPITEL 2

Menneskerettigheder

Ytringsfriheden bliver kun et stærkt 
redskab, hvis man kan læse og skrive. Og 
det er svært at lære noget i skolen, hvis 
man er sulten. Menneskerettighederne 
forstærker hinanden og er indbyrdes 
afhængige, universelle og udelelige.



Kapitel 2: Menneskerettigheder

Ideen om, at hvert enkelt menneske har et sæt af rettigheder, 
har rødder tilbage i oldtidens Grækenland. Den tog form op 
gennem middelalderen, fik afsæt i oplysningstiden med 
filosoffer og forfattere som John Locke, Jean Jacques 
Rousseau og Charles-Louis de Montesquieu og fik for alvor 
fodfæste med Den amerikanske Uafhængighedserklæring fra 
1776, der bl.a. erklærede “at alle mennesker er skabt lige, og at 
de af deres skaber har fået visse umistelige rettigheder, 
heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke”. 

Siden fulgte den franske Erklæring om Menneskets og 
Borgerens Rettigheder i 1789, og tilsvarende erklæringer og 
grundlove blev formuleret i en række andre lande. Den danske 
grundlov fra 1849 indeholdt både bestemmelser om 
ejendomsret, trykke- og tankefrihed, ret til gratis skolegang og 
til socialhjælp. Den første samlede internationale formulering 
af menneskerettighederne kom efter Anden Verdenskrig med 
Verdenserklæringen om Menneskerettigheder i 1948.

I perioden, der fulgte, blev det vanskeligere at fastholde den 
internationale enighed. Da verdens lande i 1966 vedtog de to 
menneskerettighedskonventioner – en om borgerlige og 
politiske rettigheder og en om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder – skulle det have været én konvention, 
helt i tråd med Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.  

Men menneskerettighederne blev genstand for ideologiske 
brydninger og blokpolitik.  Østblokstaterne med 
Sovjetunionen i spidsen beskyldte staterne i vest for at 
negligere sociale og økonomiske rettigheder – som retten til 
arbejde og bolig. Omvendt beskyldte vestblokstaterne med 
USA i spidsen landene i østblokken for at negligere borgerlige 
og politiske rettigheder – som ytringsfrihed og retten til frie 
valg. Derfor endte det med en opsplitning af 
menneskerettighederne i to grupper, i to konventioner.
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Andel af verdens lande, hvor rettighederne er indskrevet i 
forfatningen. Kilde: Mchangama og Bjørnskov 2012.

FIGUR 2.1 Økonomiske og sociale rettigheder i nationale 
forfatninger (1960-2010)
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Rettigheder skal ses i sammenhæng
I dag er det anerkendt, at menneskerettighederne hænger 
sammen. De er udelelige og sammenhængende. De forstærker 
hinanden. De supplerer hinanden. Man kan ikke kæmpe for 
menneskerettighederne ved kun at kæmpe for enkelte af dem. 
Ytringsfriheden bliver kun et stærkt redskab, hvis man kan 
læse og skrive. Og det er svært at lære noget i skolen, hvis man 
er sulten. Menneskerettighederne forstærker derfor hinanden 
og er indbyrdes afhængige, universelle og udelelige. Og siden 
1960 har flere og flere lande indført økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder i deres forfatninger (Figur 2.1) 
[Mchangama og Bjørnskov 2012]. I 2010 havde næsten tre 
fjerdedele af verdens uafhængige nationer indført retten til 
uddannelse og mere end halvdelen retten til sundhedsydelser 
og socialhjælp.

Det er sådan, at mange fattige mennesker ser på 
menneskerettighederne: som sammenhængende og udelelige. 
I foråret 2012 besøgte jeg en gruppe indianske landmænd og 
kvinder på den kolde, golde og ørkenagtige højslette i Bolivia. 
Livsbetingelserne er svære deroppe ”under himlens tag”, men 
de oprindelige folk har endelig fået lidt succes med salg af den 
lokale kornsort, quinoa, der høstes fra en plante, som minder 
om en gigantisk gåsefod. 

Da jeg spurgte en lokal landmand, hvem der lavede det meste 
af arbejdet, brød konen, Modesta Vilca (Billede 2.1), straks 
ind: "Det er kvinderne. Vi står op klokken fem, laver mad, 
tager os af børnene og går med i marken." Manden dukkede 

hovedet imens. Modesta blev mere og mere vred og højrøstet, 
jo mere hun talte.  I et lidt forkvaklet forsøg på at 
imødekomme hende sagde jeg, at Danmark netop ville hjælpe 
kvinderne med deres rettigheder. Svaret kom prompte: "Tak, 
så vil jeg gerne have en opvaskemaskine.” 

For hende var kvinders rettigheder noget meget konkret. Det 
viste sig efterfølgende, at det vist ikke var en moderne, 
elektrisk opvaskemaskine med bestikkurv og sæbeskuffe, men 
en slags køkkenvask med stativ. Det, hun søgte, var hjælp til 
at klare dagens hårde slid. Det kan man smile af, men også i 
Danmark spillede opvaskemaskinen, vaskemaskinen, 
tørretumbleren en markant rolle i at få kvinderne væk fra 
hjemmet og ud på arbejdsmarkedet, hvilket igen bidrog 
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BILLEDE 2.1 Modesta Vilca fra Bolivia, bagved ses hendes 
mand. Fotograf: Bo Simonsen, Udenrigsministeriet. 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væsentligt til ligestillingen. Kvindens navn, Modesta, betyder i 
øvrigt ”beskeden”, hvilket måske står lidt i kontrast til hendes 
bramfrie udtalelser. Men det er dét, der skal til for at forbedre 
kvinders rettigheder og muligheder. For Modesta var 
menneskerettighederne noget meget håndgribeligt – en ny 
køkkenvask. 

Vi så det også under det arabiske forår: Da den 26-årige 
gadehandler Muhammed Bouazizi i foråret 2011 satte ild til 
sig selv i Tunesien og dermed var med til at udløse de enorme 
omvæltninger i den arabiske verden, var det ikke kun en 
kamp, der handlede om ytringsfrihed, demokrati og 
medbestemmelse. Han satte ild til sig selv, fordi han blev 
ydmyget af systemet, som hele tiden chikanerede ham og 
beslaglagde hans varer, så han ikke kunne forsørge sin 
familie. 

Bouazizis kamp for frihed var derfor i høj grad også en kamp 
for arbejde, mad, brød, økonomiske muligheder. Kun ved at 
anerkende det kan vi for alvor skabe forandringer. De 
demokratiske fremskridt, vi har set i den arabiske verden, vil 
kun kunne fastholdes, hvis det lykkes at skabe økonomisk 
fremgang. Der skal skabes omkring 25 millioner nye job i den 
arabiske verden frem mod 2020. Det er derfor afgørende, at 
der ikke blot sker fremskridt for demokratiet, men også for 
vækst og velstand. Tingene hænger sammen. 

At menneskerettighederne hænger sammen kan også 
illustreres på barskeste vis som i Figur 2.2. Hvis helt små børn 
ikke får mad nok i de første år, vil de tage alvorligt skade. 

Figuren viser hjerneudviklingen hos helt små børn, der får 
normal ernæring, og hos børn, som er underernærede. De 
barske billeder viser, at et underernæret barns hjerne udvikler 
sig dramatisk anderledes end hos et normalt barn [Barros 
2007]. 80 pct. af hjerneudviklingen sker i de første år af et 
barns liv, og får det ikke mad nok i den periode, hæmmes 
hjerneudviklingen. Skader, som barnet aldrig kan overvinde. 
De børn vil for altid have svært ved at få gavn af alle andre 
grundlæggende menneskerettigheder – fra retten til at 
komme i skole til retten til et arbejde. De kommer sig aldrig 
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Hjerneudviklingen hos et normalt 3-årigt barn (til venstre) 
og hos et underernæret 3-årigt barn (til højre).  
Kilde: Barros 2007.

FIGUR 2.2 Effekter af underernæring på børn.
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helt. Der er desværre stadig 55 millioner børn, der er akut 
underernærede og heraf 19 millioner børn, der er så svært 
underernærede, at de tager fysisk og psykisk skade [Bhutta et 
al 2008]. Det er kynisk nemt at konstatere, om et barn er 
underernæret, hvilket alle forældre, der har gået til 
vægtkontrol med deres børn, ved: Hvis spædbørn vejes og 
måles, og det holdes op i forhold til deres alder, kan det nemt 
konstateres, om deres udvikling er normal, eller om de får for 
lidt mad og dermed risikerer at tage skade på krop og sjæl. 
Derfor er retten til mad en afgørende forudsætning for på sigt 
at kunne nyde gavn af det bredere sæt af internationale 
menneskerettigheder. 

Den gode nyhed er, at i forhold til for 20 år siden er der i dag 
omkring fem millioner flere børn, der overlever de første fem 
år af deres liv. Det skyldes bedre ernæring, at de bliver 
vaccineret ved fødslen, og at de sover under et myggenet, så 
de ikke får malaria. Det er i høj grad resultater skabt af det 
internationale udviklingssamarbejde. Det er fem millioner 
eksempler på, at rettighederne skal ses i sammenhæng.

Det er i dag erkendt i det internationale samarbejde. Efter 
flere årtiers kamp under Den kolde Krig mellem Vesten, der 
mente, at de civile og politiske menneskerettigheder var 
vigtigst, og en række socialistiske stater, der mente, at de 
økonomiske og sociale menneskerettigheder var vigtigst, 
formåede Wien-konferencen i 1993 at forene verden om det 
samlede sæt af menneskerettigheder. Som det lyder i paragraf 
5 i Wien-erklæringen om menneskerettigheder: “Alle 
menneskerettigheder er universelle, udelelige og gensidigt 

afhængige og sammenhængende. Det internationale samfund 
må behandle menneskerettighederne globalt på en retfærdig 
og lige måde, på samme niveau og med samme vægt” (egen 
oversættelse). Menneskerettighederne er universelle, 
udelelige, nært forbundne, indbyrdes afhængige og gensidigt 
forstærkende [Staur 2011].

Derfor giver en simpel opdeling i positive 
(økonomiske/sociale) og negative (borgerlige/politiske) 
menneskerettigheder heller ikke mening. Positive 
menneskerettigheder defineres ved, at man har krav på at 
modtage noget fra andre. Det kræver derfor en aktiv handling 
fra andre (staten) for at indfri rettighederne (skoler, 
sygehuse). Negative menneskerettigheder defineres ved, at 
man har krav på ikke at blive forhindret i en bestemt 
handling. De kræver derfor ikke en aktiv handling af andre; 
tværtimod skal andre lade være med at gøre noget (torturere, 
fængsle, stjæle). 

Men i praksis har alle rettigheder både positive og negative 
elementer [ICJ 2008]. Ytringsfriheden kræver både, at staten 
undlader at fængsle borgere for deres ytringer, men også at 
staten aktivt sikrer en fri og uafhængig presse. Retten til 
anstændige arbejdsforhold kræver aktive handlinger af staten, 
men også at staten eller virksomheder undlader at hindre 
arbejderne i at organisere sig. Et forbud mod tortur kræver en 
aktiv indsats fra staten i form af uddannelse af politiet, 
information og mekanismer til at overvåge. Derfor er det 
upræcist og i virkeligheden umuligt at skelne mellem positive 
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og negative menneskerettigheder. De skal ses i sammenhæng 
og synergi.

Det er et afgørende budskab. Det er sådan, fattige mennesker 
ser det. Det er sådan, borgere i mange lande oplever det. Det 
er sådan, menneskerettighederne fungerer. Fattigdom har 
ringere livsvilkår i lande, hvor menneskerettighederne og 
demokratiske spilleregler respekteres, og hvor fattige 
mennesker bliver rustet til selv at kæmpe imod fattigdommen 
og for menneskerettighederne. 

Der har aldrig været egentlig hungersnød i et velfungerende 
demokrati. Årsagen er, at demokratiske regeringer skal vinde 
valg og stå til ansvar over for borgerne. Respekt for 
menneskerettigheder, demokrati og udvikling hænger derfor 
uløseligt sammen. Det giver stabilitet og dermed de bedste 
langsigtede vilkår for økonomisk vækst. Derfor skal vi sætte 
menneskerettighederne i centrum for både at skabe frihed og 
mindske fattigdommen.

Menneskerettighedsminister
I januar 2012 mødte jeg en af verdens fremmeste forkæmpere 
for demokrati og menneskerettigheder, burmeseren Aung San 
Suu Kyi i hendes hvide hus ved søen i Yangon i januar 2012 
(Billede 2.2). Hun har som få kunnet sætte ord på, hvordan 
menneskerettighederne er en grundlæggende forudsætning 
for udvikling. I 1994 skrev hun i en tale til en 
Unesco-konference i Filippinernes hovedstad Manila:

"Det er ikke nok bare at skaffe de fattige materiel hjælp. De 
må udstyres med muligheden for at ændre deres 
selvopfattelse som hjælpeløse og uduelige i en følelseskold 
verden. (....) Folkets deltagelse i sociale og politiske 
omlægninger er vor tids centrale spørgsmål. Den kan kun 
opnås gennem skabelsen af et samfund, som placerer 
menneskeværd over magt, og frihed over kontrol. I dette 
paradigme kræver udvikling demokrati, den sande 
bemyndigelse af folket. Når det er opnået, vil kultur og 
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BILLEDE 2.2 Med Aun San Suu Kyi, januar 2011, foran 
hendes hvide hus i Yangoon, Myanmar. Det billede måtte 
jeg bare have med i bogen :-)  
Fotograf: Sisse Dupont/POLFOTO
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udvikling naturligt mødes og skabe et miljø, hvor alle 
værdsættes, og enhver form for menneskeligt potentiale kan 
realiseres."

Finere kan det ikke siges. Udvikling, demokrati og 
menneskerettigheder hænger tæt sammen. Det er også et 
budskab, der skaber en langt stærkere platform for et 
internationalt engagement, end hvis man kun sætter fokus på 
klassiske frihedsrettigheder. Derfor har jeg siden min 
udnævnelse kaldt mig menneskerettighedsminister for at 
signalere, at jeg er minister for det samlede og brede sæt af 
menneskerettigheder. Det giver et stærkt og bredt fundament.

Når jeg mødes med statsoverhoveder eller ministre fra fattige 
lande, kan jeg med styrke sige: ”I har skrevet under på de 
internationale menneskerettigheder, og vi har skrevet under 
på de internationale menneskerettigheder. Det forpligter! Så 
skal vi ikke se at komme i gang med at indfri dem?” Vi kan 
med det udgangspunkt både kræve ytringsfriheden 
respekteret og hjælpe med at få børnene i skole. Det giver en 
anden dialog, som ikke er baseret på snævre, vestlige værdier 
men derimod baseret på et stærkt internationalt fundament. 
Det betyder ikke, at vi skal give køb på principper eller 
værdier. Tværtimod. Vi styrker vores grundlæggende 
principper og kampen for centrale værdier ved at tage 
udgangspunkt i de brede og internationalt anerkendte 
menneskerettigheder. Vi står fast på, at alle skal respektere de 
internationale menneskerettigheder, men vi anerkender også 
samtidig, at vejen derhen kan forme sig forskelligt. 

Nogle lande vælger at starte med ytringsfrihed og 
pressefrihed. Da jeg i marts 2012 var i Niger mødte jeg 
præsident Issoufou, der var stærkt optaget af pressefriheden, 
fordi han i Sydafrika havde underskrevet den såkaldte Table 
Mountain deklaration om pressefrihed i Afrika. Det giver en 
unik mulighed for at samarbejde med ham om at styrke 
pressefriheden i Niger. I andre lande er regeringerne optaget 
af, at få alle børn i skole eller at udbygge sundhedssystemet. 
Det giver en unik mulighed for samarbejde med dem om det. 
Der kan være mange veje til at efterleve de internationale 
menneskerettigheder, og de kan alle være fornuftige. 
Hastigheden kan variere. Men retningen er ikke til diskussion. 

Det forstod jeg først for alvor, da jeg for godt 15 år siden blev 
formand for Mellemfolkeligt Samvirke. Kort tid efter mødtes 
jeg med en gruppe kenyanere, til en debat om kvinders 
rettigheder. En af deltagerne stillede sig op, og argumenterede 
ihærdigt for, at det nu “i flere tusind år i Kenya havde været en 
tradition ude i landsbyerne, at når der var landsbyråd, så var 
det kun mændene, der sagde noget”. Jeg kan huske, hvordan 
jeg som ung formand mærkede tvivlen kom snigende ind på 
mig. Her kom vi og ville ændre på flere tusind års historie og 
kulturelle traditioner. Kunne vi tillade os det?

Heldigvis rejste en af de andre deltagere, en mandlig 
menneskerettighedsaktivist fra Kenya, sig straks op. Det var 
“det værste vrøvl”, han nogensinde havde hørt. “Kvinder har 
ret til at tale i landsbyerne i Kenya, i parlamentet i Kenya, i FN 
i hele verden”. Punktum. Det stod ikke til diskussion. Men 
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selvfølgeligt måtte man anerkende, at det kunne tage tid, at nå 
dertil. Processen kan diskuteres. Ikke målet.

Klare mål
At tage udgangspunkt i de internationale 
menneskerettigheder betyder derfor meget klart definerede 
mål. Det sikrer et klart fokus på staternes forpligtelser til at 
arbejde for grundlæggende levevilkår som f.eks. mad, vand, 
bolig, sundhed, sanitet og skolegang [Bach og Iversen 2010]. 
Retten til at leve i frihed og sikkerhed omfatter den helt 
nødvendige beskyttelse mod overgreb og retssikkerhed. Alle 
skal kunne ytre sig og organisere sig. Staterne har pligt til at 
sikre mod diskrimination, der ofte medvirker til fattigdom, og 
rammer fattige kvinder, oprindelige folk og minoriteter hårdt. 

En menneskerettighedsbaseret tilgang bidrager med en klar 
ramme, der gør det muligt at identificere de krav, borgerne 
har ret til at stille – både økonomisk, socialt, kulturelt, 
borgerligt og politisk. Den løfter fattigdomsbekæmpelsen ind i 
et system af klart definerede opgaver for regeringer, 
donorlande og internationale aktører og gør det nemmere at 
stille krav til de ansvarlige aktører. Det styrker indsatsen for 
at give fattige og udstødte mennesker kapacitet til selv at 
kæmpe for deres rettigheder. Det styrker indsatsen for, at 
fattige mennesker kan få information, kan klage og kan bruge 
retfærdige retssystemer, og det gør det nemmere at stille de 
ansvarlige regeringer og organisationer til ansvar. 

Derfor viger mange regeringer tilbage for at give 
menneskerettighederne en stærk placering i deres 

udviklingssamarbejde. Nogle frygter givetvis at blive mødt 
med internationale retskrav – ja, måske endda med en omend 
noget hypotetisk retssag ved den Internationale Domstol i 
Haag – med krav om øget finansiering som bidrag til at indfri 
de grundlæggende menneskerettigheder. Hvis vi ændrer 
bistanden fra at være gaver, som hvert enkelt land selv kan 
uddele, til at basere sig på rettigheder og et internationalt 
forpligtende samarbejde, kan det i sidste instans fjerne en del 
af donorlandenes ret til selv at bestemme, hvor stor en 
udviklingsbistand de vil yde. Derfor tøver mange lande med 
en klar tilslutning til en rettighedsbaseret tilgang. 

Det gør vi ikke i Danmark. Danmark har altid leveret et solidt 
internationalt engagement og ligger pænt over det vedtagne 
FN-mål om at yde 0.7 pct. af bruttonationalindkomsten i 
international bistand. Regnes andre områder med – handel, 
investeringer, migration, miljøindsats, sikkerhed og teknologi 
– ender Danmark endda på en flot førsteplads, når det gælder 
det internationale udviklingsengagement (Center for Global 
Development 2012). Og Danmark har altid været en stærk 
stemme i kampen for menneskerettigheder. Det kan vi godt 
være bekendt. Vi risikerer ikke retskrav begrundet i 
manglende indsats for at efterleve menneskerettighederne. 

Dertil kommer, at det enkelte lands indsats for 
menneskerettighederne ikke vil blive bedømt ud fra en 
absolut skala. Der er ganske vist en række centrale 
menneskerettigheder, der ikke er til forhandling. De skal 
overholdes. Det gælder f.eks. forbuddet mod tortur, 
umenneskelig behandling eller straf, medicinske forsøg uden 
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samtykke, slaveri og religionsfrihed. Disse rettigheder skal 
alle lande overholde hele tiden. Uden diskussion. Uden tøven.

Men for en række øvrige menneskerettigheder anerkendes 
det, at det kan tage tid at sikre fuld efterlevelse. 
Verdenserklæringen om menneskerettighederne taler om at 
”fremme respekt for disse rettigheder og friheder og gennem 
fremadskridende nationale og internationale foranstaltninger 
at sikre, at de anerkendes og overholdes overalt og effektivt.” 
FN’s Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
Rettigheder forpligter til realisering “i videst mulig 
udstrækning (...) med henblik på den fremadskridende fulde 
virkeliggørelse. Det kaldes for “progressiv realisering” og er så 
tilpas blødt formuleret, at det vil være vanskeligt at forfølge 
enkeltlande i en retssal. 

Men en rettighedsbaseret tilgang forpligter til at sætte klare 
mål og forfølge disse i fællesskab. Det forpligter os til at gøre 
vores bedste for at sikre menneskerettighederne for alle 
verdens borgere. Det giver mening, det giver resultater, og det 
giver større ansvarlighed. Derfor er en tilgang baseret på 
menneskerettighederne vigtig.

Men ét er de globale erklæringer. Noget andet er den 
praktiske gennemførelse. Det ser vi på i de næste kapitler.
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KAPITEL 3

Identifikation

Det at kunne identificere sig kan 
afgørende forandre et menneskes liv.

Foto: Fra North Wollo, Etiopien, 2006. Den etiopiske landmand med 
medlemskortet er en af dem på billedet. 
Eget foto.



Kapitel 3: Identifikation

En helt afgørende forudsætning for, at vi kan sikre respekten 
for de grundlæggende menneskerettigheder for hver eneste 
borger, er, at vi ved, hvem hver eneste borger er. Derfor er 
identifikation – muligheden for, at borgerne kan identificere 
sig – helt centralt i en rettighedsbaseret tilgang.

Det forstod jeg først for alvor, da jeg som international chef i 
Folkekirkens Nødhjælp i 2006 var på en tur til Etiopien [Bach 
2007]. Vi besøgte North Wollo, det område i Etiopien, hvor de 
store sultkatastrofer hærgede i midten af 1980’erne. Det var 
dengang, Bob Geldorf lavede Live Aid-koncerter, og vi i 
Danmark sang om at “give en hånd til Afrika”. Siden har både 
regeringen og en stribe folkelige foreninger arbejdet på at 
styrke fødevaresikkerheden i Etiopien og hjælpe fattige 
landmænd med at øge produktionen. 

Jeg sætter stor pris på den slags besøg. Når man er opvokset 
på en gård, og har en fortid som landbrugselev og en 
uddannelse som agronom er det altid en fornøjelse at gå rundt 
med en gruppe landmænd og se på afgrøderne. Landmænd 
over hele verden går lidt på samme måde: duknakkede med 
blikket mod afgrøderne, skadedyr og ukrudt, så man hurtigt 
bliver solskoldet i nakken. Det er derfor, bønderne i 
midtvesten i USA kaldes rednecks. Sådan gik vi rundt.

Det var en god tur. Vi fik set markerne og endte med at sidde i 
en rundkreds og diskutere såsæd, kunstgødning og 

kornpriser. Men det, der gjorde størst indtryk på mig, var, da 
vi var færdige og på vej hen til bilen (se foto på kapitelforside). 
En af dem kom hen til mig og fremviste et lille firkantet 
medlemskort, han havde til en lille landbrugsorganisation og 
spurgte, om han ikke også kunne blive medlem af 
Folkekirkens Nødhjælp. Jeg fik rodet mig ud i en lang og 
snørklet bortforklaring om, at det kunne han ikke, fordi 
Folkekirkens Nødhjælp var en dansk organisation og 
derudover faktisk var en selvejende institution, som man ikke 
kunne blive medlem af men derimod få et slags 
støttemedlemsskab til ... 

Den stakkels mand så en anelse forvirret på mig og sagde så, 
at han da lige ville forklare, hvorfor han spurgte: Det var fordi, 
han havde erfaret, at når han kom ind til den lokale 
borgmester og fremviste sit medlemskort, så lyttede 
borgmesteren faktisk efter, hvad han sagde! Med andre ord: 
Medlemskortet gav ham muligheder for indflydelse på 
borgmesteren og dermed på det lokalsamfund, han levede i. 
Han kunne fremsætte sine krav om bedre veje, 
landbrugsrådgivning, skoler, kunstvanding, eller hvad han nu 
havde på hjerte. Når borgmesteren så medlemskortet, turde 
han ikke lige smide ham ud eller endnu værre i fængsel, eller 
hvad alverdens magthavere ellers har gjort gennem tiden.

Denne lille anekdote fra Etiopien er helt central for 
forståelsen af, hvad rettighedsbaseret udvikling er: Det 
handler om at give fattige mennesker redskaber til og 
muligheder for selv at kæmpe for at få indfriet de rettigheder, 
de har, og som alverdens lande har skrevet ned i fællesskab og 
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skrevet under på. Retten til mad, uddannelse, basale 
sundhedsydelser, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og retten til 
et liv i tryghed og værdighed.

For landmanden i Etiopien var et medlemskort første skridt 
mod øget indflydelse. At kunne identificere sig. Og det gælder 
for rigtig mange fattige mennesker. Det er ikke en pointe, vi 
tænker over i det daglige herhjemme. De fleste danskere kan 
identificere sig på dusinvis af måder.  Vi har pas, kørekort, 
sygesikringskort, afgangsbevis fra folkeskolen, handelsskolen 
og førstehjælpskurset, skøder på vores lejlighed eller 
landbrugsejendom, Dankort og nemID.  Men for helt fattige 
mennesker kan det at kunne identificere sig og vise, hvem 
man er, og hvad man kan, forekomme nærmest uoverstigeligt. 
Mange fattige mennesker ved ikke engang, hvornår de er født 
og kan måske dårligt læse og skrive. Så er det svært at gå hen i 
banken og få et lån, eller gå til myndighederne og få 
indflydelse på sin lokale borgmester. At give fattige 
mennesker mulighed for at kunne identificere sig, kan være 
det første skridt på vejen til at få indflydelse på eget liv og 
lokalsamfund.

Identifikation for forandring
Det er en af de ting, den peruvianske økonom Hernando de 
Soto har skrevet indsigtsfuldt om. Der er ikke alt, den meget 
liberale økonom har sagt og skrevet, som jeg er enig i. Men 
netop hans understregning af, hvor vigtigt det er at kunne 
identificere sig, at have papir på sin ejendom og føle sig 
inkluderet i samfundet, det vil jeg gerne skrive under på. 

Hernando de Soto fik endda overtalt den peruvianske 
præsident Fujimori til at afprøve sine teorier i praksis. Et af de 
store problemer i Peru i 1980‘erne var terrorbevægelsen Den 
lysende Sti, en brutal marxistisk oprørsbevægelse koblet til 
kokainproduktion og narkotikasmugling. Udfordringen var, at 
mange lokale landmænd bakkede op om oprørsbevægelsen, 
fordi de ikke havde andet valg og følte sig ekskluderede og 
kriminelle i et lovløst område. 

Hernando de Soto overtalte regeringen til at tildele 
landmændene formelle skøder på deres jord, anerkende og 
optage de lokale vagtværn i de officielle sikkerhedsstyrker og 
tillade dyrkningen af coca i en overgangsperiode. Det betød, at 
landmændene kunne identificere sig, deres produktion blev 
lovliggjort og de følte sig inkluderet i samfundet. 
Opbakningen til Den lysende Sti svandt væk, og 
oprørsbevægelsen reagerede ved at forsøge at slå Hernando 
de Soto ihjel. Men langsomt genvandt regeringen kontrollen 
med områderne, og udviklingen gik fremad. Det gik knapt så 
godt med at få afviklet cocaproduktionen, da prisen på 
alternativet – kaffe – samtidig faldt, og reformerne ikke helt 
blev gennemført efter planen [de Soto 1987; Economist 
2003]. Men programmet virkede i store træk, og det viste, at 
hvis fattige landmænd fik skøder på deres jord, kunne det 
være første skridt til at skabe udvikling. De følte sig pludselig 
som en del af samfundet og begyndte at bakke op om og 
bidrage til samfundet.

Sikring af jordrettigheder har ikke kun betydning som 
identifikationsmiddel. Det kan have afgørende betydning for 
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både adgangen til kapital og viljen til at investere i jord og 
landbrugsproduktion. Der har været meget romantik omkring 
kollektive jordrettigheder i mange udviklingslande, hvor 
lokale høvdinge og landsbyråd står for at fordele og uddele 
brugsretten til jord. Der har også været meget romantik 
omkring offentligt eget jord, hvor landmændene får licens til 
at dyrke jorden for en bestemt periode. Den romantik deler 
jeg ikke. Jeg tror fuldt og fast på, at privat ejendomsret til jord 
både giver en stærk identifikationsfaktor og giver det bedste 
incitament til at dyrke og forbedre landbrugsproduktionen. 
Selv med 99-årige licenser eller historiske og stadfæstede 
kollektive rettigheder falder incitamentet til for alvor at 
investere i kunstvandingssystemer, at plante skyggetræer eller 
langsigtet at forbedre jordens frugtbarhed ved at tilføre 
kompost. 

Det er ikke, fordi privat ejendomsret er nok i sig selv. Det er 
en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for god 
landbrugsudvikling. Der skal yderligere incitamenter til. Men 
identifikationsfaktoren er der: En landmand i Peru kan føle 
sig inkluderet og identificere sig og få mulighed for at 
investere ud fra et veldefineret skøde. Det samme gælder for 
mig selv i rollen som fritidslandmand. Jeg er glad for mine 60 
tønder land. Og jeg har mit skøde, så jeg ved præcis, hvor de 
er!

At identifikation er et vigtigt første skridt til en 
rettighedsbaseret tilgang har vist sig afgørende i mange 
sammenhænge. Og man behøver ikke gå helt til Peru eller 
Etiopien. I 2007 var jeg i Sankt Petersborg i Rusland – kun få 

timers rejse fra København. Det var på mange måder et 
deprimerende besøg. Vi kørte rundt om natten med små, 
mobile sundhedsklinikker og delte kondomer og rene kanyler 
ud til gadeprostituerede. Unge piger, mange af dem 
importerede fra Centralasien, stod på gaden i 15 graders frost 
(det var i februar) i sorte netstrømper og dynejakke, dopede af 
heroin og ventede på, at den næste mand skulle komme forbi 
og misbruge dem. De fik 15 kondomer, fem sprøjter, fem 
vådservietter – og gik så ud i kulden igen. Enkelte fik en 
graviditetstest eller en test for tuberkulose. Narkomaner 
vaklede ned fra lejligheder i triste betonboliger for at få 
kanyler til næste uges misbrug. Gadebørn og hjemløse 
skuttede sig sammen på gaden eller i opstillede telte for at få 
ly fra den barske russiske vinter. 

En af de hjemløse var Germann (Billede 3.1). Han røg på 
gaden sidst i 1990’erne. Da jeg mødte ham, boede han i et telt 
ved et herberg og gik rundt i en forstørret flyverdragt og med 
et par briller med kun én stang. Dem baksede han en del med 
under vores samtale. Germann boede ellers i sovjettiden i en 
lejlighed inde midt i Sankt Petersborg, men da den private 
ejendomsret holdt sit indtog, blev han snydt. En 
ejendomshandler tilbød ham en ny smart lejlighed i udkanten 
af byen, hvis han til gengæld kunne få Germanns gamle 
lejlighed i centrum. Germann, der ikke var vant til 
ejendomshandlere, skrev under og blev snydt. Der var ingen 
ny lejlighed. Og han kunne ikke få sin gamle lejlighed tilbage. 
Han endte på gaden, hvor han har opholdt sig siden.
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Fælles for mange af de fattige og udstødte russere var, at de 
havde store problemer med at komme ud af elendighed, 
misbrug og hjemløshed og kæmpe sig tilbage i det russiske 
samfund.  Det skyldes ikke mindst, at rettigheder i Rusland er 
snævert forbundet til indehavelsen af en officiel 
registreringsattest – ofte stadig benævnt ”propiska” som i 
sovjettiden. Det er stadig mange steder propiskaen, der styrer 
adgangen til en række officielle sociale ydelser. Har man ikke 
en registrering, kan ens børn måske godt komme i skole, men 
de kan ikke afslutte skolen og få et afgangsbevis. Man kan ikke 
blive gift, blive værnepligtig, betale skat, få et skattenummer 
og et legalt arbejde, registrere sine børn, stemme eller bruge 
domstolene. Man er lovløs. Uden propiskaen falder man 
hurtigt helt ned på samfundets bund, og i det russiske 
samfund er det et meget barskt sted at opholde sig. Samtidig 
er det svært at komme op igen. For at få en propiska skal man 
nemlig have en officiel adresse, og har man ikke en propiska, 
er det svært at få et sted af bo. En egentlig Catch 22-situation.

Det mønster har en række folkelige foreninger i Rusland 
besluttet sig for at bryde. De hjælper de hjemløse i Rusland, 
herunder Germann, med at få et sted af bo i eller ved 
herberget og udsteder derefter en slags erstatnings-propiskaer 
til dem. Det er ikke de rigtige attester, men en række sygehuse 
og læger i byen kender foreningerne og er begyndt at 
behandle de hjemløse, de prostituerede og narkomanerne, 
hvis de fremviser deres erstatnings-propiska. Det samme 
gælder skoler og arbejdspladser, der underviser eller ansætter 
flere af de hjemløse, hvis de blot kan fremvise deres nye bevis. 

Igen er et identifikationskort vejen til, at de kan få opfyldt 
deres grundlæggende rettigheder. Og langsomt kan de arbejde 
sig tilbage i samfundet igen. De kan kæmpe for deres egne 
rettigheder. 

De folkelige foreninger arbejder samtidig ihærdigt for at 
ændre hele propiska-systemet. De laver rapporter og analyser 
og skyggerapporter til FN’s kontrolkomiteer for 
menneskerettighedskonventionerne for at påpege 
problemerne med systemet og konsekvenserne for de 
udstødte russere. Det er i den grad rettighedsbaseret 
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udvikling. Og det er der langt mere perspektiv i end indsatsen 
fra f.eks., den russiskortodokse kirke, som stiller sig tilfreds 
med at lave suppekøkkener for de hjemløse og dermed lindre 
den akutte nød. Mad er der også brug for. Men den indsats 
skal kombineres med en indsats for at fjerne de strukturer, 
der holder folk i fattigdom, og med en indsats for at styrke 
fattige mennesker i selv at få indfriet deres grundlæggende 
rettigheder.  Og her er det helt afgørende at kunne identificere 
sig – at kunne vise, hvem man er, hvad man kan, eller hvad 
man ejer.

Identifikationskort som udvikling
Den erkendelse er man også nået til i Indien. Centralt i den 
indiske regerings strategi for at bekæmpe fattigdom er 
indførelsen af et biometrisk identifikationssystem, hvor hver 
eneste indbygger i Indien – og dem er der 1,2 milliarder af – 
får et unikt 12-cifret id-nummer. Systemet hedder “Aadhaar”, 
som betyder fundament. Det er en gigantisk, men samtidig 
helt central, opgave. Et personligt identifikationssystem ses 
nemlig som selve fundamentet for at kunne indfri den 
enkeltes grundlæggende rettigheder. Det skal bruges til at 
sikre særlige fødevarerationeringsmærker til familier, der ikke 
får mad nok, til at sikre, at løn og sociale ydelser udbetales til 
de rigtige, og det skal lette adgangen til for eksempel banklån 
og mobilabonnementer. Identifikation bliver på den måde til 
adgang til basale rettigheder. 

Tilsvarende i Bolivia, hvor hver eneste borger nu også får et 
personligt id-kort. Det var i starten dyrt og besværligt, men er 

nu effektiviseret, 
billigere og 
nemmere. Mobile 
id-kort-enheder 
kører ud til selv de 
mest fjerntliggende 
områder og udsteder 
id-kort til 
standardprisen på 
omkring 15 kroner. 
Næste skridt bliver 
id-kort med chip for 
at forbedre 
sikkerheden.

Strategien kan også 
anvendes i 
nødhjælpsarbejdet. I 
december 2012 
besøgte jeg 
flygtningelejren 
Yusef Batil i 
Sydsudan, hvor 
tusinder af fattige og 
ofte meget svage flygtninge ankommer fra Sudan. Det, der 
gjorde størst indtryk, var den lange kø, hvor familier og 
flygtninge ventede på at blive registreret. En af de ventende 
var Abdel Akim, der var ankommet med sin kone og deres to 
børn på tre og fire år (Billede 3.2). De havde gået i over en uge 
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BILLEDE 3.2 Abdel Akim med 
familien. Fotograf: Sigurd Halling, 
Udenrigsministeriet
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for at komme væk fra konflikten og havde undervejs mistet 
deres nyfødte barn. Når de fortalte om det, fik både moderen 
og faderen tårer i øjnene. Det samme gjorde jeg. De familier 
var hårdt ramt og følte sig ydmygede og ekstremt sårbare, 
men de genvandt en smule af deres værdighed og håb, når de 
fik et personligt registreringsbevis, der gav dem ret til et telt, 
til mad og til vand. Det gjorde dem til borgere, om end i en 
flygtningelejr. Det var første skridt ud af håbløsheden. Derfor 
stod de i kø i timer for at få det.

Det er heller ikke tilfældigt, at borgere overalt i verden stiller 
sig i kø i timevis for at få lov til at stemme. Det bunder ikke 
blot i en fornemmelse af indflydelse; det er også en 
fornemmelse af anerkendelse af dem som individer og 
ligeværdige borgere. Den identifikation, der sikres gennem 
registreringen som vælger, er ofte første skridt mod en 
bredere identifikation som borger – og forhåbentligt som 
aktiv medborger.

Det er også derfor, at flere og flere lande insisterer på at få 
udstedt identifikationspapirer til deres indbyggere. Og den 
moderne teknologi gør det muligt at lave både sikre og 
præcise systemer. I Ghana og Burkina Faso er der nu 
biometriske identifikationskort til brug for valg. Det er 
id-kort, der ud fra fingeraftryk kan identificere hver eneste 
borger. 

Tilsvarende overvejelser er i gang selv i skrøbelige lande som 
Afghanistan. Her tror jeg, udstedelsen af identifikationskort 
eller valgkort til borgerne kunne være et symbolsk men 

psykologisk afgørende bidrag til statsopbygning og 
stabilisering. Det ville tjene som et konkret udtryk for et 
samfund i forandring og for sammenhæng mellem de 
afghanske borgere på tværs af etniske og geografiske skel. Det 
ville være et vigtigt bidrag til fremtidens Afghanistan.

Men både i Afghanistan, i Yemen og i andre fattige lande tøver 
det internationale samfund ofte, da det kan være både dyrt, 
svært og bøvlet. Jeg tror, det er helt afgørende. Vi kan aldrig 
sikre respekten for de grundlæggende menneskerettigheder, 
hvis vi ikke ved, hvem den enkelte borger er. Og vi får aldrig 
inddraget og aktiveret borgerne i en aktiv indsats for at skabe 
forbedringer i det samfund, de er en del af, hvis de ikke 
anerkendes og identificeres som ligeværdige borgere.  

Det er i den grad rettighedsbaseret udvikling.
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KAPITEL 4

Institutioner

Institutioner er afgørende for udvikling 
og vækst. Det er økonomernes svar på en 
rettighedsbaseret tilgang.

Foto: Klassiske danske institutioner: Børsen og Folketinget. Eget foto. 



Kapitel 4: Institutioner

Den næste helt afgørende forudsætning for en 
rettighedsbaseret tilgang til udvikling er etablering af de 
centrale institutioner, der kan sikre respekten for 
menneskerettighederne. Det er en meget svær og langsigtet 
opgave. Institutioner handler om alt fra parlamenter og lov og 
orden til privat ejendomsret og landbrugsrådgivning – ja, 
faktisk om evnen til at kunne styre, straffe, udvikle, opmuntre, 
regulere og fordele i et land. Velfungerende institutioner – alt 
fra skolevæsen, sundhedsvæsen, vejvæsen til retsvæsen, 
ombudsvæsen, politivæsen og andre væsener – er afgørende, 
for at borgerne kan få indfriet deres grundlæggende 
rettigheder. Og det er afgørende, for at de selv kan kæmpe for 
deres grundlæggende rettigheder. Det kræver institutioner, 
der kan påvirkes, hvor borgerne kan henvende sig, klage og i 
sidste instans føre retssager.

Når det gælder det sidste, er et velfungerende retsvæsen 
selvfølgelig centralt. Et retsvæsen, der kan sikre en 
grundlæggende retstilstand og retssikkerhed. Et 
velfungerende politi, uafhængige og effektive domstole og en 
kriminalforsorg, der kan tage vare på lovovertrædere. Den 
opgave er i sig selv vanskelig og noget, stort set alle lande i 
verden fortsat kæmper med. Det er ikke tilfældigt, at Aung 
San Suu Kyi, da jeg mødte hende, fremhævede retssikkerhed 
som en hovedprioritet i Myanmar. Det hjælper ikke at få de 
politiske fanger ud af fængslerne, hvis ikke der samtidig er 

sikkerhed for, at de ikke ryger ind igen uden retfærdige 
retssager. Det er heller ikke tilfældigt, at den unge aktivist, jeg 
mødte på frihedspladsen i Sanaa i Yemen, understregede en 
”civil” stat som et af den folkelige bevægelses hovedkrav. En 
klar adskillelse af sikkerhedsstyrkerne fra domstolene og 
retssystemet er afgørende for at sikre retssikkerheden i 
Yemen. 

Og principper er ikke nok. Adgangen til retsvæsenet er lige så 
vigtigt. Det er derfor, Danmark sammen med regeringen i 
Bolivia har arbejdet hårdt for at få etableret domstole og 
retshjælp i de fjerne egne, hvor den oprindelige befolknings 
rettigheder alt for ofte bliver trådt under fode. Indsatsen for at 
få etableret en grundlæggende retssikkerhed og retstilstand er 
helt central i en rettighedsbaseret tilgang. 

Det gælder i alle lande. Og der er langt igen. Da jeg i marts 
2013 var i Uganda, besøgte jeg statsfængslet i Gulu i det 
nordlige Uganda. Fængslet var bygget til omkring 400 fanger, 
men der sad 932. De opholdte sig det meste af dagen og sov 
sammen i fire store meget mørke rum. Det ene af rummene, 
som jeg besøgte, var på cirka 250 kvadratmeter og husede 196 
fanger. Der var godt og vel én kvadratmeter til hver. De kunne 
dårligt ligge ned på samme tid.

Af de i alt 932 fanger havde kun 336 været for en dommer. 
Resten sad varetægtsfængslet - ofte i flere år. En af dem var 
Obura Patrick, en ung mand på 33 år, der var gift og havde 3 
børn (se Billede 4.1). Han havde siddet varetægtsfængslet i 2 
1/2 år for mord. Da jeg spurgte ham, om han var skyldig, 
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sagde han, “nej, jeg er uskyldig, jeg er soldat”. De nærmere 
omstændigheder omkring hændelsen var uklare men uanset 
hvad, er det barske forhold at sidde fængslet i 2 1/2 uden at 
komme for en dommer. 

En anden ung mand, Komakech Steven havde siddet i tre 
måneder uden nogen rettergang, fordi han havde været 
kæreste med en ung pige, som han påstod var 19 år gammel. 
Pigens far havde dog anklaget ham for sex med mindreårig, og 
derfor var han kommet i fængsel. De havde været kærester i 
syv måneder, og hun var gravid. Jeg spurgte, om han ville 
gifte sig med hende. “Ja, klart, straks”, lød svaret prompte, 
men han anede ikke, hvornår han kunne komme ud.  Han fik 
dog nu hjælp af en frivillig forening, Paralegal Advisory 
Services, der med dansk støtte stillede retshjælp til rådighed 
for fangerne. Det gav ham lidt håb.

Skæbner som de to unge mænd er der tusinder og tusinder af i 
verdens fattige lande, hvor retsvæsenet og politiet langt fra 
fungerer, som det skal. Her er der en kæmpe opgave at løse. 
Et velfungerende retssystem er centralt for en 
rettighedsbaseret strategi - både når det gælder de borgerlige 
og politiske rettigheder og de sociale og økonomiske 
rettigheder. Det ser jeg videre på i kapitel 10. 

Dertil kommer opbygningen af den lange række øvrige 
institutioner, der udgør rygraden i ethvert samfund. De skal 
både sikre efterlevelsen af de grundlæggende 
menneskerettigheder, men også bidrage til vækst og 
udvikling. Det er emnet for dette kapitel.

Institutioner skaber udvikling
Institutioner er nemlig ikke kun afgørende for at sikre 
respekten for menneskerettighederne. De er også afgørende 
for at skabe udvikling og økonomisk vækst i et samfund. 

Fraværet af velfungerende institutioner kan gøre det næsten 
umuligt at agere som borger og forbedre et samfund. Tilbage 
for godt ti år siden fandt undersøgelser i Uganda, at den 
offentlige elektricitetsforsyning til landets virksomheder 
forsvandt i gennemsnit 89 dage på et år. Det tog i gennemsnit 
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BILLEDE 4.1 Statsfænglset i Gulu. Komakech Steven, der 
var anklaget for sex med mindreårig.  
Fotograf Dorthe Lange, Udenrigsministeriet.
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2,8 forsøg at gennemføre en telefonsamtale til udlandet. I 
Peru forsøgte økonomen Hernando de Soto at få registreret en 
lille, ny tøjfabrik hos de offentlige myndigheder. Det tog ham i 
alt ti måneder, og trods stærke intentioner om det modsatte 
måtte han betale bestikkelse to gange [Easterly 2002]. Selv i 
overregulerede Danmark, hvor jeg har prøvet at starte 
virksomhed, ville den proces tage få timer – uden bestikkelse. 
Det sidste årti har dog skabt store forbedringer i 
grundlæggende institutioner i en række fattige lande, men der 
er stadig langt igen. Og bedre institutioner er afgørende for 
økonomisk vækst.

Det forstod jeg først for alvor, da jeg i min tid som lektor 
tilbage i oktober måned 2000 var i Stockholm til en 
økonomikonference [Bach 2003]. Jeg husker stadig tydeligt 
kulissen: Det foregik i en stor, gammel teatersal i Stockholm. 
De omkring 80 deltagere var spredt rundt på rækkerne af 
bløde røde teatersæder. Lokalet var mørkt, dystert og uden 
vinduer. Dermed var scenen i bogstaveligste forstand sat til et 
udsædvanligt opgør mellem to af USA's mest kendte 
økonomer: Den liberale Verdensbank-økonom David Dollar 
(det hedder han faktisk) og Harvard-professoren Dani Rodrik. 

David Dollar startede med den simple, men overbevisende, 
påstand, at de lande, der har klaret sig bedst, er dem, der har 
åbnet mest op for international handel og har liberaliseret og 
globaliseret [Dollar and Kray 2004]. Finder man de lande, der 
har været mest åbne, har de haft en højere vækst end resten – 
påstod David Dollar. Og han lænede sig op ad to andre 
økonomer, Sachs og Warner, der i midten af 1990’erne lavede 

statistiske analyser og påstod, at en liberal handelspolitik var 
afgørende for et lands økonomiske vækst.

Derefter var det Dani Rodriks tur. Og hvis der havde været en 
hyggelig stemning i lokalet, så forsvandt den hurtigt. Blandt 
de hårde økonomer på den amerikanske østkyst er det nemlig 
ikke traditionen at starte med at rose. Man går lige på og 
hårdt. Og det gjorde Dani Rodrik. Ord som ‘snyd’, ‘upassende’ 
og ‘ekstremt vildledende’ røg gennem lokalet, mens David 
Dollar forsøgte at dukke sig i den bløde teaterstol.

Det passer ganske enkelt ikke, at de lande, der har 
liberaliseret mest, har klaret sig bedst, sagde Dani Rodrik. Og 
for at vise det brugte han præcis de samme data, som Dollar 
havde brugt. Men han demonstrerede, at hvis han undlod at 
‘snyde’ ved at placere lande som Kina og Indien i gruppen af 
åbne lande, blev resultatet helt anderledes. Kina og Indien 
begyndte nemlig først at liberalisere 10 år efter, at væksten var 
kommet op i fart. Men Dollar inkluderede Kina og Indien i 
gruppen af åbne lande, og det var sammen med en række 
andre tricks afgørende for resultatet. 

Det var det, som den dag i Stockholm fik Dani Rodrik til at 
hidse sig op. Og han hidsede sig ikke bare op. Han satte 
efterfølgende gang i et stort forskningsprojekt for at finde ud 
af, hvad der skaber vækst. Det er der kommet en bog ud af 
[Rodrik 2003]. Siden har jeg været fan af Rodrik og hans 
teorier. Jeg er stadig stærk frihandelstilhænger, men det er på 
grund af de politiske effekter af frihandel, ikke de 

23

http://www.friisbach.dk/Avisartikler.91.0.html?&cHash=2f8e52eab3bdc20c2728a6146f1b7706&tx_ttnews%5BbackPid%5D=42&tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=97
http://www.friisbach.dk/Avisartikler.91.0.html?&cHash=2f8e52eab3bdc20c2728a6146f1b7706&tx_ttnews%5BbackPid%5D=42&tx_ttnews%5Bpointer%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=97


økonomiske. Det er en helt anden historie, som har jeg 
skrevet om i den lille bog, “Det globale EU” [Bach 1999].

Det, Rodrik og 19 andre forskere gør i deres bog, er at tage 
rundt til en snes lande og finde ud af, hvorfor det er gået godt 
eller dårligt. De deler forklaringerne op i tre grupper: 
Geografi, integration og institutioner. Geografi handler om alt 
fra beliggenhed, afstand fra Ækvator, adgang til havne, klima 
og religion. Integration er frihandel og åbenhed over for 
omverdenen. Og institutioner er hele rygraden i et samfund – 
fra den private ejendomsret, domstole og politi og til en 
velfungerende offentlig sektor med skoler, sygehuse og veje. 
Og konklusionen er klar: Det er gode og stabile institutioner, 
der skaber vækst. 

Et eksempel er Botswana, som har haft høje toldmure over for 
omverdenen, men hvor væksten per indbygger var ikke 
mindre end 7,7 pct. om året fra 1965 til 1998. Det er uhørt 
høje vækstrater i en afrikansk sammenhæng - faktisk tæt på 
en verdensrekord set over flere årtier. Det var ikke landets 
geografiske placering, der skabte væksten. Botswana er et 
varmt, halvtørt land uden adgang til havet. Landet har ganske 
vist diamanter og andre naturressourcer, men det har en 
række andre lande i regionen også, uden at det har ført til 
vækst. Det var heller  ikke frihandel, der skabte vækst og 
udvikling i Botswana, påpeger Rodrik. Landet var faktisk 
relativt lukket overfor omverdenen. Det, der skabte væksten i 
Botswana, var gode institutioner, herunder ikke mindst 
beskyttelsen af den private ejendomsret samt lov og orden. 
Dertil kommer store investeringer i sundhed og uddannelse. 

Indtægterne fra diamanterne har været forvaltet fornuftigt (i 
modsætning til Congo eller Angola), og så har regeringen 
grebet meget markant ind i økonomien med en offentlig 
sektor, der er langt større end i de fleste andre afrikanske 
lande. Landet har med andre ord ikke fulgt 
standardopskriften fra Verdensbanken og den Internationale 
Valutafond, IMF. 

Succesen skyldes heller ikke kolonitiden. Da briterne tog af 
sted, havde landet kun 12 kilometer asfaltvej, 22 lokale 
indbyggere med en universitetsuddannelse og 100, der havde 
gået i gymnasiet! Og de institutioner, der har beskyttet den 
private ejendomsret i Botswana, stammer ikke fra 
kolonitiden, men blev grundlagt allerede før, briterne gjorde 
deres indtog. 

Kina er et lige så markant eksempel. Mange tror, at den høje 
vækst i Kina stammer fra frihandel og salg af tøj, legetøj og 
plastikdimser, “Made in China”, til den rige del af verden. Det 
spiller bestemt en vigtig rolle i dag. Men væksten og det 
markante fald i fattigdommen startede længe før 
liberaliseringer og frihandel. Verdenshistoriens største leder – 
målt på hvor mange mennesker, det lykkedes ham at bringe 
ud af fattigdom – er uden tvivl Kinas leder fra 1978-1992 
Deng Xiaoping (Billede 4.2). Da han kom til magten, 
gennemførte han en grundlæggende reform af den kinesiske 
landbrugssektor. Hvis landmændene kunne producere mere 
end den kvote, de skulle aflevere til staten, fik de lov til at 
sælge overskudsproduktionen på det lokale marked. Det gav 
dem mod på at øge produktionen, førte til et boost til 
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landbrugsproduktionen og bidrog til at hive millioner af 
mennesker ud af fattigdom [Rodrik 2003; Ravallion 2008]. 
Senere fulgte en række andre reformer, der grundlæggende 
ændrede på de institutionelle rammer for 
landbrugsproduktionen. Det virkede. I den grad.

Sådanne eksempler illustrerer, at der ikke er nogen enkelt 
opskrift på vækst. Men meget tyder på, at det, der virkelig 
betyder noget, er gode love og regler, velfungerende domstole, 
elektricitets- og telefonselskaber, skoler, hospitaler, 
myndigheder, ministerier og meget mere. Gode institutioner, 
der skaber gode incitamenter. Det er også budskabet fra 
nobelpristageren i økonomi Joseph Stiglitz, der er på samme 
linje som Rodrik [Stiglitz 2006].

Hvilke institutioner og politiske beslutninger, der er de rigtige 
på det rigtige tidspunkt, er dog meget forskelligt fra land til 
land. Det står i skarp kontrast til de pakkeløsninger, herunder 
strukturtilpasningsprogrammerne, som verdens fattige lande 
alt for ofte har modtaget fra udenlandske donorer og globale 
institutioner som Verdensbanken og Den Internationale 
Valutafond. Erfaringer fra den tidligere østblok viser med al 
mulig tydelighed, at standardløsninger på økonomiske 
reformer kan virke meget forskelligt i forskellige lande 
[Stiglitz 2002]. 

Institutioner og politiske reformer skal være hjemmedyrkede 
og formes af regeringer og borgere i et tæt samspil.  Der er i 
alle fattige lande brug for bedre institutioner og talrige nye 
reformer og tiltag, men det vigtige er, at forandringer 

gennemføres med 
lokalt ansvar og 
ejerskab. Ellers 
risikerer man, at de 
politiske spændinger og 
uroligheder vokser. 
Hvis en regering går for 
hurtigt frem med 
politiske og 
økonomiske reformer, 
kan det svække 
opbakningen i 
befolkning og 
underminere både 
regeringen og landets 
institutioner, fordi 
usikkerheden, 
uligheden og uroen vokser.

Samtidig er kvaliteten af institutionerne og af regeringen 
afgørende – det, som ofte kaldes ’god regeringsførelse’. 

Analyser har vist, at god regeringsførelse – og dermed bedre 
institutioner – har betydning ikke bare for væksten, men også 
for områder som børnedødelighed og befolkningens evne til at 
kunne læse og skrive [Kaufmann et al 1999]. Ansvarlige og 
velfungerende institutioner er afgørende for en effektiv social 
politik og dermed for de grundlæggende sociale og 
økonomiske rettigheder [Dani and Haan 2008]. 
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BILLEDE 4.2 Deng Xiaoping: en 
lille mand, men en af 
verdenshistoriens største ledere – 
målt på evnen til at bekæmpe 
fattigdommen.



Velfungerende institutioner er også helt centrale i kampen 
mod korruption, hvilket igen er afgørende for vækst og 
velstand. Korruption er skadeligt for produktiviteten, 
investeringerne og for den økonomiske vækst. Det anslås, at 
der hvert år gives bestikkelse i både rige og fattige lande for 
over 1.000 milliarder dollars – eller over tre pct. af verdens 
samlede indkomst. Den tidligere indonesiske leder Suharto 
skønnes at have stjålet mellem 15 og 35 milliarder dollars fra 
sit eget land, og hans bedrift er skarpt forfulgt af præsidenter 
som Marcos i Filippinerne, Mobutu i Zaire og Abacha i 
Nigeria, der hver antages at have stukket omkring 5 milliarder 
dollars i lommen [World Bank 2004]. Alle lande har været 
plaget af lav og ustabil økonomisk vækst, og mange analyser 
peger på, at fravær af korruption påvirker den økonomiske 
vækst positivt. Det er en del af forklaringen på de nordiske 
landes succes. Finland, Island og Danmark topper 
Transparency Internationals liste over korruptionsfrie lande 
[Transparency International 2012]. 

Studier har vist, at god regeringsførelse og fravær af 
korruption kan firedoble et lands indkomst. Mindre 
korruption betyder langt mere effektive institutioner og øgede 
offentlige investeringer i uddannelse, sundhed og andre helt 
nødvendige områder, der øger velfærden og den økonomiske 
vækst. Det ser vi mere på i kapitel 11.

Skal det lykkes at skabe velfungerende institutioner, god 
regeringsførelse og bekæmpe korruptionen, er det derfor helt 
afgørende, at staten føler sig ansvarlig over for borgerne, at 
borgerne kan ytre sig og deltage i beslutninger der vedrører 

dem, og at der er åbenhed og information om 
beslutningsprocesser og implementering [Shah 2007; World 
Bank 1997, 2004].

Velfungerende institioner er derfor rygraden i et samfund og 
afgørende for fremskridt, vækst og udvikling. Det er ikke 
tilfældigt, som det fremgår af Figur 4.1, at der er en klar 
sammenhæng mellem god regeringsførelse og økonomisk 
velstand. Gode ledere, gode regeringer, gode institutioner kan 
virkeligt gøre en forskel. Det er jo, for en politiker, et 
opmuntrende men også udfordrende budskab. I virkeligheden 
er det blot en økonom-udgave af en rettighedsbaseret tilgang!

Kilde: http://chartsbin.com/view/3412 på baggrund af World 
Bank 2011.

FIGUR 4.1 Verdenskort over regeringseffektivitet
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KAPITEL 5

Åbenhed

Åbenhed er som kopattesalve. Man kan 
bruge det til alt muligt, og det virker.

Foto: Sundhedsklinik i Kenya, prisen på de forskellige behandlinger.
Fotograf: Elsebeth Søndergaard, Udenrigsministeriet.



Kapitel 5: Åbenhed

”Det er med åbenhed som med kopattesalve. Det kan bruges 
til alt muligt, og det virker.” Det er et citat fra 
erhvervsmanden Lars Kolind. Og det er et citat, jeg gerne vil 
skrive under på. Som tidligere landbrugselev på en gård med 
90 malkekøer har jeg malket en del køer og brugt en hel del 
kopattesalve. Det kan både bruges til køernes yver, til 
sårbehandling, røde barnenumser og endda til at smøre en 
traktor med, hvis man er i bekneb.  Og det virker. 

Sådan er det også med åbenhed. Adgangen til information er 
et afgørende element i en rettighedsbaseret tilgang til 
udvikling. Det er helt centralt for at kunne påvirke, forandre 
og udvikle et samfund, at man kan få indsigt i beslutninger og 
baggrundsmateriale, i dokumenter og i databaser. 

Adgang til information er blevet en selvfølgelig del af et dansk 
retssamfund. Politiske og administrative myndigheder mødes 
konstant med krav om åbenhed og adgang til information fra 
borgere og brugere. Adgangen til information er beskrevet i en 
række formelle og stadfæstede retningslinier. Her er ikke 
mindst loven om offentlighed i forvaltningen central. Vi kan 
søge aktindsigt i ministrenes lønforhold, i sagsbehandling og i 
prisen på alt fra rødvin til rygekabiner. Utallige anmodninger 
om aktindsigt sendes hver eneste dag til offentlige 
myndigheder, og de udgør en fundamental del af vores 
demokratiske kontrolapparat. Det er ikke tilfældigt, at den 

nye offentlighedslov i Danmark har givet anledning til debat. 
Den lov er en vigtig grundsten i et velfungerende demokrati.

Selv husker jeg tydeligt den navnkundige “Håndbog for 
Kratluskere – hvordan man afslører en miljøforbryder”, som 
jeg læste som ganske ung. Det var beskrivelsen af, hvordan de 
første miljøbevægelser med aktindsigt som redskab 
afdækkede ulovlige udledninger af spildevand og manglende 
miljøkontrol [Larsen og Christensen 1985]. 

Historisk har adgangen til information været en grundpille i 
den rettighedsbaserede udvikling, som Danmark har 
gennemgået. Et af de mere muntre eksempler stammer fra 
Rigshospitalet – eller Frederiks Hospital, som det hed 
oprindeligt – helt tilbage i 1797 [Løkke 2007]. På det 
tidspunkt havde indlagte patienter helt bestemte rettigheder, 
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BILLEDE 5.1 Uddrag af spisereglementet, Rigshospitalet 
1797 Kilde: Løkke 2007.
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når det gjaldt forplejning. Hver patient havde til middag ret til 
at modtage ¾ liter suppe, 125 gram oksekød, 250 gram brød 
og ½ liter øl (se, det var tider!). Problemet var dog, at 
køkkenpersonalet ind imellem kom til at tage lidt råvarer til 
sig selv, og at patienterne derfor ikke modtog den mad, de 
havde ret til. Det problem blev løst ved på hvert eneste 
værelse at sætte et skilt op med dagens menu og 
middagsrettighederne (Billede 5.1) og samtidig opstille en 
vægt, så patienterne selv kunne kontrollere, om de fik den 
mad, de havde ret til. Det er rettighedsbaseret udvikling i 
praksis. Giv borgerne rettigheder, og giv dem mulighed for 
selv at håndhæve dem gennem information. 

Social ansvarlighed
Den historie tænkte jeg på, da jeg i februar 2012 besøgte en 
sundhedsklinik i byen Gede i Kenya. Uden for 
sundhedsklinikken hang et stort skilt med en prisliste for 
behandlingen af de meste almindelige sygdomme (se Billede 
5.2). Mange var heldigvis gratis, andre kostede lidt. Det gjorde 
det muligt for patienterne at få information om 
brugerbetalingen i sundhedsvæsenet. Hvis lægen eller 
sygeplejersken krævede betaling for en gratis behandling, 
kunne patienten nemt henvise til skiltet. På 
sundhedsklinikken var der også store skilte, som informerede 
om hver gang, der blev overført penge eller medicin til 
klinikken fra de centrale sundhedsmyndigheder. Og i 
landsbyen var der oprettet en sundhedskomite, som indgik i 
ledelsen af klinikken. Både forkvinden for sundhedskomiteen 
og lederen af sundhedsklinikken skulle skrive under, før der 

kunne ske udbetalinger eller udlevering af medicin til 
klinikken. Det gav brugerne og borgerne øget indflydelse og 
indsigt, det modvirkede misbrug og korruption, og det gav 
samtidig både landsbyen og sundhedsklinikken et redskab til 
også at holde øje med de centrale sundhedsmyndigheder. 
Hele ideen kaldes social ansvarlighed eller ”social 
accountability” på engelsk. Sæt borgerne i stand til selv at 
holde øje med, om staten og systemet virker, og om deres 
rettigheder sikres. 
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BILLEDE 5.2 Sundhedsklinik i Kenya, prisen på de 
forskellige behandlinger.
Fotograf: Elsebeth Søndergaard, Udenrigsministeriet.
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Åbenhed og adgang til information er derfor helt afgørende i 
verdens fattige lande. Et af mine yndlingseksempler, helt i stil 
med historien fra Rigshospitalet, hvor adgangen til 
information skabte konkrete forbedringer, er fra Uganda. I 
1995 blev der lavet en række udgiftssporinger (”expenditure 
tracking surveys”) i Uganda for at se, hvordan den støtte, der 
blev givet direkte til Undervisningsministeriet fra 
internationale donorer, blev anvendt. Resultatet var 
nedslående. Det viste sig, at hver gang, ministeriet modtog 
100 kroner i støtte, så var det kun omkring 20 kroner, der 
faktisk nåede ud til skolerne. Omkring 80 kroner forsvandt 
med andre ord undervejs i almindelig slendrian, 
administration og med nogen sandsynlighed også korruption. 
Uganderne, som har en god sans for humor, kalder det 
”system loss” og griner derefter opgivende i fem minutter. 100 
kroner blev til 20. 

Men det store tab var selvfølgelig helt urimeligt og ganske 
deprimerende. Spørgsmålet var, hvad donorerne skulle gøre 
ved det? Den typiske løsning ville enten være at stoppe for 
støtten – og eventuelt forsøge at kanalisere støtten direkte ud 
til skolerne uden om ministeriet og administrationen. Eller at 
sende et hold revisorer af sted for at finde ud af, hvor pengene 
var endt. Det var imidlertid ikke det, man gjorde. 

I stedet blev der lavet en informationskampagne. Der blev sat 
skilte op på døren ind til de enkelte skoler, hvor programmet 
og planerne blev beskrevet, og der blev redegjort for, hvor 
meget støtte den enkelte skole skulle have haft. Der kørte 
radiospots om, hvordan pengene skulle være anvendt, og der 

blev indrykket annoncer og artikler i de lokale aviser. 
Resultatet blev, at de forældre og lærere, der heldigvis allerede 
var blevet organiseret i mange lokalsamfund, begyndte at 
stille spørgsmål og klage over, at de slet ikke fik de penge, som 
de burde have haft.

Seks år efter blev analysen af pengestrømmene gentaget. Det 
viste sig nu, at hver gang, ministeriet modtog 100 kroner, var 
det pænt over 80 kroner, der kom ud til skolerne [Reinikka 
and Svensson 2004]. Se, dét er en god historie. Det er en 
historie om, hvordan adgangen til information kan udgøre en 
markant kraft, der kan forandre et samfund. Det er en 
afgørende indsigt.

For tre-fire år siden var jeg i Folkekirkens Nødhjælp vært for 
et seminar med Shantayanan Devarajan, cheføkonom i 
Verdensbankens Afrika-afdeling, som jeg har stor respekt for. 
Da vi bagefter spiste frokost, sagde han, at han havde brugt 
årtier på ”at sidde ved siden af præsidenter og regeringsledere 
i verdens fattige lande og hviske dem fortroligt i øret, hvad de 
skulle gøre”. Det ville han aldrig gøre igen, understregede han, 
”fordi det ikke virkede.” I stedet ville han lave analyser og 
studier og så insistere på, at de skulle offentliggøres åbent og 
deles med alle. Dermed kunne der skabes en folkelig og 
politisk opbakning til de nødvendige forandringer, og først da 
blev de gennemført. Hans erfaring fra de mange år var, at 
kun, hvis der var et pres indefra og nedefra i befolkningen, 
ville de nødvendige reformer og ændringer blive gennemført.
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Udgivelsen af den første Arab Human Development Report i 
2002, skrevet af arabiske forskere, vurderes af mange, at have 
haft en afgørende betydning for udviklingen i regionen, fordi 
den så klart udstillede, at den arabiske verden sakkede 
gevaldigt bagud i forhold til andre udviklingslande [UNDP 
2002]. 

Et andet godt eksempel er fra Vietnam, hvor UNDP i 2005 
bistod regeringen med at udgive deres første rapport omkring 
indfrielsen af FN’s 2015-mål, hvori der indgik tal for 
fattigdommen i de forskellige regioner i Vietnam [Vietnam 
2005]. Dermed gik det for alvor op for befolkningen i 
højlandet, at det var deres børn og kvinder der døde i 
barselssengen og deres børn, der ikke kom i skole. Det førte til 
en markant - og sjælden - debat i parlamentet i Hanoi og førte 
til politiske forandringer og øgede investeringer i sociale 
forbedringer i højlandet. Åbenhed, viden og information kan 
skabe fremskridt og forandringer.

Retten til information
Den samme kraft bliver i stigende grad frigjort i Indien. I 
2007 var jeg til møde i Delhi. Efter mødet besøgte vi et 
slumområde omkring 20 kilometer syd for hovedstaden. Det 
var et deprimerende sted. Indbyggerne var blevet flyttet fra et 
slumområde tættere på centrum, fordi det skulle bruges til 
moderne byudvikling. De havde hver fået et meget lille areal, 
hvor de byggede høje, smalle huse for at kunne være der med 
familien. Der var ikke indlagt vand og toilet – her måtte de 
hen på fællestoiletter, der lå mellem blokkene. Frustrationen 

var stor. Mange havde mistet deres arbejde, og børnene kunne 
ikke længere gå i deres gamle skoler, der nu lå for langt væk. 

Vi mødtes med en lokal kvindegruppe, der fortalte om deres 
bekymringer. Et af problemerne var ris. Hvis man er meget 
fattig i Indien, får man rationeringsmærker, der giver adgang 
til indkøb af ris til en særligt lav pris. Et problem havde dog 
været, at når kvinderne mødte op i den lokale butik for at 
hente deres ris, blev de ofte mødt med beskeden om, at risen 
ikke var ankommet, og at de derfor ikke kunne få det hele 
eller kun kunne få en dårligere kvalitet. Til sidst var kvinderne 
blevet så frustrerede, at de søgte aktindsigt i leverancerne til 
butikken. Det viste sig, at risen var ankommet, men at 
butiksejeren havde solgt risen ud af bagdøren til en højere 
pris, i stedet for at udlevere til kvinderne til den lave pris. 
Kvinderne klagede over butiksejeren, hvilket resulterede i, at 
han blev fyret, butikken lukket, og en anden butik fik opgaven 
med at sælge ris for rationeringsmærker. Vi kørte senere forbi 
den gamle butik, der ganske rigtigt var lukket, og på et hjørne 
stod en mand, som kvinderne sagde var den tidligere 
butiksejer. Han så ganske utilfreds ud.

Dette var dog kun en af de sager, som kvinderne havde taget 
op. Når de stødte på uretfærdigheder eller ufærdigt arbejde, 
gik de straks i gang. Hvis skraldet ikke var blevet hentet eller 
gaden ikke blevet fejet, søgte de aktindsigt i, hvem der skulle 
have udført arbejdet og mødte derefter op hos de ansvarlige 
og bad dem om at komme i gang. De søgte aktindsigt og 
klagede i et væk, og de omkring 25 kvinder i lokalet blev mere 
og mere opildnede, jo mere de fortalte om det. På et tidspunkt 
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spurgte jeg, om de alle sammen havde klaget over noget. Det 
fik en af kvinderne til at række fingeren op og fortælle, at hun 
ikke havde klaget over noget – hvilket fik de øvrige kvinder til 
at stirre forbavset på hende og anføre, at ”man skulle klage 
over noget for at være med i den her klub”. Kvinden svarede 
lidt beklemt, at hendes mand ikke kunne lide, at hun klagede.

Historien illustrerer igen på bedste vis en rettighedsbaseret 
udviklingsstrategi. Ved at organisere sig og få adgang til 
information lykkedes det kvinderne at forandre deres lille 
lokalsamfund. De fandt sig ikke i det mere. Nu var de gået i 
gang. Det var et opmuntrende eksempel midt i et noget 
trøstesløst slumkvarter. 

Igen er Indien et af de fattige lande, der med ”Right to 
Information Act” fra 2005 er nået længst, når det gælder 
adgang til information og etablering af formelle 
klagesystemer. Loven stadfæster, at alle borgere har ret til at 
forespørge hos lokale myndigheder om information i enhver 
form – dokumenter, e-mails, holdninger, cirkulærer, 
logbøger, kontrakter, rapporter, data. Og den pågældende 
myndighed har pligt til at udlevere information, bortset fra 
information, der er omgivet af fortrolighedsbestemmelser. 
Samtidig er der bestemmelser, der skal hjælpe svage og fattige 
medborgere til at få lige adgang til information, og der er 
udpeget såkaldte informationskommissærer til at sikre 
implementeringen af loven. Hvert år modtager offentlige 
myndigheder i Indien over én million ansøgninger om 
aktindsigt. Antallet af korruptionssager er gået op, men det er 
med stor sandsynlighed ikke, fordi der er mere korruption, 

men fordi det nu langt oftere bliver opdaget. Information og 
åbenhed virker. Også imod korruption. 

Sociale medier
Kampen for åbenhed og information vinder frem, markant 
endda, i flere og flere lande. Og det rigtig perspektivrige er, 
hvordan informationsteknologien skaber en revolution i 
adgangen til information og i mulighederne for at bruge den 
information systematisk til at påvirke samfundsudviklingen. 
Her går det rigtig stærkt, også i verdens fattigste lande. 

Sociale medier som Facebook og Twitter har spillet en rolle i 
en række af de store omvæltninger, der har fundet sted –
blandt andet i de arabiske lande. Det er ofte til debat, præcis 
hvor stor en rolle de sociale medier havde i det arabiske forår. 
Analyser har vist, at kun 8 pct. af befolkningen i Egypten 
bruger Facebook, og kun 26 pct. af dem, der deltog i 
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protesterne bruger det [Lust and Wichmann 2012]. Men der 
er ingen tvivl om, at unge brugte de sociale medier aktivt 
under urolighederne, og at de sociale medier bidrog til at dele 
information og udbrede information. Facebook og Twitter fik 
også tiltrukket den internationale opmærksomhed, der satte 
regimerne under pres. 

Et af de mest omtalte eksempler er Khaled Said, der blev 
arresteret af det egyptiske politi og ifølge adskillige vidner 
tæsket til døde. En efterfølgende mindeside for ham, “We are 
all Khaled Said”, har tiltrukket sig over 2.5 mio. tilhængere, og 
mange brugte hans profilfoto på deres egne facebooksider 
(Billede 5.3). 

Når det gælder udbredelse af teknologi, er mobiltelefonien 
den hurtigst voksende teknologi nogensinde (Figur 5.1). I de 
rige lande er der nu 120 mobiltelefoner for hver 100 
indbyggere, og selv i verdens udviklingslande er tallet næsten 
80 [ITU 2012]. I Afrika som helhed er tallet kun godt 50, men 
det er et af de hurtigst voksende markeder, og i afrikanske 
lande som Botswana, Gabon, Namibia, Seychellerne og 
Sydafrika, er der er nu flere mobilabonnementer end 
indbyggere. I Sydafrika er der langt flere borgere, der har 
mobiltelefoner, end der er borgere med indlagt vand eller 
elektricitet i deres hjem. For mange afrikanere er mobilen 
også blevet deres primære adgang til internettet gennem 
dataforbindelser [Danida 2012c]. Næsten 40 procent af 
verdens befolkning har nu adgang til internettet [ITU 2013]

Det giver borgerne unikke muligheder for at levere 
information, få adgang til information og deltage i 
samfundsudviklingen på helt nye måder. Det er en fantastisk 
spændende udvikling, som jeg selv fik solide erfaringer med, 
da jeg før ministertiden prøvede kræfter som iværksætter og 
startede virksomheden ViewWorld, der leverer løsninger til 
brug for indsamling af information på smartphones (jeg måtte 
dog trække mig fra virksomheden med kort varsel, da jeg blev 
minister). Men det var en spændende tid, hvor jeg fik indblik i 
de mange nye mobile løsninger, der i den grad kan sikre øget 
inddragelse og deltagelse af borgerne i samfundsudviklingen 
– både i Danmark og i verdens fattige lande.
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Kilde: ITU 2012

FIGUR 5.1 Antal mobiltelefoner pr 100 indbygger.
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Det gælder levering og brug af konkrete serviceydelser. I 
Kenya har Safaricom udviklet en betalingsløsning til 
mobiltelefoner, M-Pesa (M for mobil, og pesa er swahili for 
penge), hvor brugerne nemt kan overføre penge og betale med 
deres mobiltelefoner. I 2012 var der registreret 17 millioner 
brugere, og systemet er det mest udbredte mobile 
betalingssystem i verdens fattige lande. 

Nye bankydelser er kommet til med systemet M-Shwari, der 
gør det muligt at spare op, investere og få adgang til lån. 
Pludselig er almindelige bankydelser, der før kun var 
tilgængelige i de større byer, blevet tilgængelige for millioner 
af kenyanere. Det skaber helt nye muligheder for brugerne. 
Jeg har mødt Safaricoms driftige direktør, og han tænker 
videre i at bruge deres store systemer til at introducere 
sundhedsydelser per sms og andre nye tiltag.

Der er allerede en stribe eksempler på forskellige 
sundhedsrelaterede løsninger til mobiltelefoner. Det gælder 
lige fra mobilinformation om spædbørnspleje i Bangladesh, 
tuberkulosebehandling i Sydafrika til overvågning af udbrud 
af denguefeber i Sri Lanka og Indien og håndtering af 
ARV-medicin til HIV/AIDS-behandling i Kenya [West 2012]. 

I Sri Lanka leverer internetplatformen Dialogue Tradenet 
sammen med en lokal landbrugsforening information om 
priser på landbrugsprodukter direkte til landmænd på deres 
mobiltelefoner. Det gør det muligt for dem at forhandle 
priserne og sikre sig bedre betaling for deres afgrøder. Et 
tilsvarende system er i brug blandt nomaderne i det nordlige 

Kenya, hvor fjerntliggende landsbyer får sms-information om 
priserne på både de ting, de køber, og det, de sælger [Danida 
2012c]. 

Grameen Foundation både indsamler og leverer 
landbrugsinformation om dyrkningsmetoder, sorter og priser 
til landmænd i blandt andet Uganda i Afrika. Det giver helt 
nye muligheder for målrettet landbrugsrådgivning. Og den 
sms-baserede platform FrontlineSMS er blevet brugt til både 
sundhedsydelser og til kampen imod vold mod kvinder og 
børn.

Den nye teknologi giver også nye muligheder når det drejer 
sig om demokratiudvikling og sikring af 
menneskerettighederne. Her opstår nye digitale metoder som 
crowdsourcing (indsamling af information fra borgere via 
mobiltelefoner), MOJO/mobile journalism (journalistik med 
brug af mobiltelefoner) og citizen journalism (brugerdreven 
journalistik via mobiltelefoner).

Et af de mest kendte eksempler på journalistisk brug af 
mobiltelefoner er SaharaReporters i Nigeria. Det er en 
internetbaseret nyhedsplatform, der modtager historier fra 
borgere og “barfordsjournalister”, der overvåger demokratiske 
valg og afdækker svindel og humbug. Tilsvarende er der blevet 
brugt mobiltelefoner til valgmonitorering i Ghana. 
Rapporteringsystemet Ushahidi, der er udviklet i Kenya, 
bruges af borgere til at rapportere om katastrofer, konflikter, 
kriminalitet, sammenstød mellem etniske grupper, overgreb 
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fra myndigheder og til valgmonitorering. Mobilbaserede 
rapporter omsættes elektronisk til illustrative kort (Figur 5.2).

Der findes også mere specifikke redskaber til social 
ansvarlighed. I Filippinerne har initiativet Checkmyschool.org 
gjort det muligt for elever og forældre at holde øje med, om 
der er lærere, skolebøger, toiletter m.v. på skolerne. De 
rapporterer til en fælles hjemmeside ved brug af 
mobiltelefoner. I Mozambique arbejder ActionAid med lokale 
frivillige, der ved brug af mobiltelefoner rapporterer, om 
medicinen kommer frem til sundhedsklinikkerne. 

De initiativer kunne fik faktisk lære af i det danske 
velfærdssystem. I de sidste par årtier har vi overvældet den 
offentlige sektor med krav, kontrol, resultatmålinger og 
regler. Men i stedet for den øgede kontrol oppe fra, burde vi 
arbejde langt mere med nye borgerdrevne mekanismer 
nedefra. Her kan informationsteknologien hjælpe. Der er, 
efterhånden som flere og flere børn har mobiltelefoner, ikke 
noget principielt til hinder for, at man hver dag eller uge 
målte på, hvordan børnene havde det. Der kunne via 
mobiltelefoner indhentes information om læring, trivsel, 
mobning, ja, om elevernes holdning til undervisning, 
rengøring af toiletterne eller bøgerne. Den information kunne 
så løbende bruges til at udvikle skolerne. Tilsvarende for 
børneinstitutioner eller sygehuse. Sæt borgere og brugere i 
centrum i stedet for at styre med rigide krav og 
kontrolsystemer. Det kan godt lade sig gøre.

Der er derfor med informationsteknologien skabt helt nye 
muligheder for at informere og inddrage selv fattige 
mennesker på nye måder. Udbredelsen af mobiltelefonien 
sker selv til de fjerneste egne, hvor folk er meget innovative til 
at løse de praktiske problemer som f.eks. opladningen af 
telefonerne. I 2011 besøgte jeg sammen med min familie en 
fattig landsby meget langt ude på landet i Ghana. Det var en 
landsby, hvor indbyggerne primært levede af at dyrke og 
sælge kakao. Der var ikke indlagt elektricitet, men flere havde 
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Ushahidi blev udviklet som et svar på de store uroligheder i 
forbindelse med valget i Kenya i 2007. Kilde: Ushahidi.org

FIGUR 5.2 Crowdsourcing - første Ushahidi kort fra 2008
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alligevel en mobiltelefon. Problemet med opladning havde de 
fundet en innovativ løsning på: Den lokale kirke havde nemlig 
fået en lille generator og et højtaleranlæg, så præsten kunne 
råbe den stadigt større menighed op om søndagen. Ned langs 
kirkevæggen lå nu en række forlængerledninger og 
stikkontakter, så kirkegængerne samtidig kunne få opladet 
deres mobiltelefoner under den ofte flere timer lange 
ceremoni. Det var en såkaldt “win win-situation”. Præsten fik 
flere mennesker i kirke, og kirkegængerne kunne samtidig få 
opladet deres mobiltelefon. Forbindelsen til de højere luftlag 
og resten af verden blev etableret på samme tid. 

Åbenhed om pengestrømme
Ligesom adgang til information om pengestrømme til skoler 
eller sundhedsklinikker kan øge effektiviteten og bekæmpe 
korruption ved levering af sociale ydelser, så kan åbenhed om 
pengestrømme fra virksomheder til stater spille en afgørende 
rolle for at sikre staten indtægter og borgerne fremskridt. 
Historisk har meget få fattige lande fået gavn af deres store 
naturressourcer. Man har endda talt om “ressource-
forbandelsen”, fordi en række fattige lande har oplevet, at de 
er blevet fattigere på trods af store naturressourcer [Sachs and 
Warner 1995]. Det skyldes både overvurderede valutakurser 
og negative effekter på sektorer som landbrug og industri 
(Hollandsk syge). Men det skyldes også, at udvindingen af 
naturressourcer ikke er blevet beskattet behørigt og har 
bidraget til korruption og endda konflikter.

Her kan åbenhed også hjælpe, og det er derfor, initiativer som 
Publish What You Pay og Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI) har vundet frem. EITI kræver at 
virksomhederne opgiver præcis, hvor mange penge 
olieselskaber og selskaber der udvinder andre naturressourcer 
betaler til landene, og at regeringerne samtidig opgiver, hvor 
mange penge, de modtager. Tallene sammenlignes derefter af 
uafhængige revisionsselskaber. Norge har som det første rige 
lande tilsluttet sig, og en lang række fattige lande er også i 
gang. Danmark bidrager aktivt og økonomisk til EITI og 
hjælper med implementeringen i flere fattige lande. Det er der 
store perspektiver i. Samtidig er der i USA med den såkaldte 
Dodd-Frank Act skabt øget åbenhed om betalinger for 
naturressourceudvinding. Og i EU er et nyt regnskabsdirektiv 
under udarbejdelse, der også vil kræve “land-for-land” 
rapportering om betalinger mellem de store europæiske 
virksomheder og stater i forbindelse med råstofudvinding og 
skovdrift. Andre initiativer, som Open Contracting går videre 
og forsøger at skabe åbenhed også om kontrakter og aftaler. 
Det er solide skridt i den rigtige retning.

I Mozambique arbejder den folkelige forening, Centro de 
Integridade Publica (CIP) med at afdække og offentliggøre 
betalinger og kontrakter i forbindelse med udvinding af 
naturressourcer og afdækker politikernes økonomiske 
interesser i private virksomheder. Det er et modigt og vigtigt 
arbejde i et land, der  har enorme kulreserver og har fundet 
verdens 4-5 største reserver af naturgas ud for kysten. CIP 
frygter, at kontrakterne indgås før den nødvendige lovgivning 
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er på plads, og før Mozambique har implementeret 
bestemmelserne om åbenhed i EITI. Og der er måske grund til 
bekymring. Da jeg besøgte CIP, fik jeg en liste over alle de 
virksomheder som premierminister Vaquina var involveret i. 
Den fyldte flere sider. Det kan ingen af de nuværende danske 
ministre præstere, og der er i Danmark fuld offentlighed 
omkring, hvilke økonomiske interesser, danske ministre har. 
(Jeg har mit lille fritidslandbrug og salg af en trillebør). 

I Danmark har den lille forening DanWatch, som jeg var med 
til at starte i min tid i Folkekirkens Nødhjælp, sat fokus på 
investeringer og pengestrømme fra danske pensionskasser og 
investeringsforeninger til virksomheder i verdens fattige lande 
og krævet etiske retningslinier. 

Det øgede pres for åbenhed og offentliggørelse af økonomiske 
pengestrømme og interesser er helt afgørende. Ved at skabe 
åbenhed omkring indtægter og skattebetalinger fra private 
virksomheder og ikke mindst fra de ofte økonomiske meget 
attraktive fra naturressourcer kan udvindingsaftalerne 
bedømmes, og det bidrager til at sikre, at pengene kommer i 
statskassen og kommer borgerne til gode. Det sætter både 
virksomheder og staten under pres for øget ansvarlighed. 

Tilsvarende initiativer findes nu for udviklingsbistanden med 
initiativerne Publish What You Fund og International Aid 
Transparency Initiative (IATI). Det forpligter landene til 
detaljerede opgørelser over hvem der modtager 
udviklingsbistand, til hvad og hvornår. Åbenhed om hvem, 
der får udviklingsbistand og hvor meget, skal sikre 
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Kortet gør det muligt at sammenholde omfanget af 
fattigdommen med udviklingsaktiviteterne og følge de 
enkelte projekter og programmer.  
http://www.openaidmap.org/mappingMalawi.html 

FIGUR 5.3 Aktive udviklingsprojekter og fattigdommen i 
Malawi
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ansvarlighed og kontrol med, at pengene faktisk når frem. 
Stadigt flere lande indfører åbenhed om projekter, 
programmer og penge  [Danida 2012c]. Længst er det kommet 
i Verdensbanken med deres Open Data projekt, hvor der 
stilles meget store datamængder til rådighed for borgere og 
brugere. Dertil kommer Mapping for Results initiativet, der er 
en kortbaseret præsentation af projekter og programmer, der 
kan sammenholdes med fattigdomsniveauet og andre 
udviklingsproblemer (Figur 5.3). Det er åbenhed på landkort.

Åbenhed i Udenrigsministeriet
Åbenheden skal også gælde for Udenrigsministeriet/Danida. 
Borgere i verdens fattige lande og danske borgere har ret til 
indsigt i Danidas arbejde. Samtidig er øget åbenhed afgørende 
for, at vi kan få ideer, inspiration og ny viden og dermed sikre 
et endnu bedre udviklingssamarbejde. 

Den danske udviklingsbistand er allerede i front, når det 
gælder åbenhed. I en opgørelse over åbenhed, som Publish 
What You Fund laver, ligger Danmark på tredjepladsen, når 
det gælder lande – kun overgået af briterne og hollænderne. 
Men som en ægte “åbenhedsfreak” går jeg naturligvis efter 
førstepladsen og har derfor lanceret en samlet åbenhedspakke 
– Det åbne Danida. 

Et element er en styrket indsats over for korruption og øget 
åbenhed om korruption. Alle sager, hvor der er begrundet 
mistanke om korruption, kommer på hjemmesiden, straks de 
oversendes til Rigsrevisionen. Det skal sikre, at alle kan se, 
når det går galt, og det skal hjælpe os til at blive bedre til at 

undgå, at det sker igen. Det vækker ikke lige stor jubel alle 
steder. Det er sket et par gange, at en international 
organisation har henvendt sig til mig, og bedt mig om at 
undlade at offentliggøre sagerne, men her er svaret nej. Alle 
sager, hvor der er begrundet mistanke om korruption, bliver 
offentliggjort. Det vil også være et krav, som organisationerne 
vil blive mødt med i fremtiden. Og her halter især de 
internationale organisationer stadig langt bagefter. 

Danida har nul-tolerance over for korruption, men vi kan 
aldrig helt undgå, at det sker. Det er uundgåeligt, når man 
arbejder i lande med svage retssystemer og stor fattigdom. 
Det afgørende er, at sagerne håndteres i åbenhed, at vores 
samarbejdspartnere tager skridt til at sikre, at det ikke sker 
igen, og at de skyldige stilles til ansvar. Håndteres sagerne 
rigtigt og åbent, får det ikke konsekvenser for samarbejdet og 
støtten. 

Det andet element er åbenhed omkring beslutningsprocesser. 
Som noget nyt og enestående i international sammenhæng 
bliver offentligheden ude og hjemme inviteret til at bidrage 
med viden og kommentarer tidligt i forberedelserne af nye 
strategier og programmer i Udenrigsministeriet. Der er blevet 
oprettet en høringsportal på Udenrigsministeriets 
hjemmeside, så alle kan følge med i og påvirke 
beslutningsprocessen. Det vil give mulighed for input fra 
offentligheden allerede i en tidlig fase af 
programforberedelsen. Det skal give nye ideer og inspiration.
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Det bliver også nemmere for borgere ude og hjemme at 
aflevere ris, ros og klager til Danida. Både via den centrale 
hjemmeside og fra relevante ambassaders hjemmesider er der 
nu mulighed for at give tilbagemeldinger om Danidas arbejde. 
Klagerne vil løbende blive behandlet og besvaret og bliver 
samlet i en årlig rapportering. Den stærke praksis med 
omfattende og uafhængige evalueringer af indsatsen 
fortsættes. Det skal også sætte fokus på, hvor det går godt, og 
hvor det går galt.

Endelig vil Danmark fra 2013 rapportere om betalinger efter 
de internationale standarder som det omtalte internationale 
initiativ for åbenhed i udviklingssamarbejdet, IATI, anbefaler. 
Det skal sikre øget åbenhed om programmer og 
pengestrømme. Det er allerede nu muligt at få adgang til 
omfattende information om projekter, programmer og 
partnere i Danidas projektdatabase.

Samlet skal initiativerne sikre maksimal åbenhed og udstrakt 
adgang til information. Åbenhed er ligesom kopattesalve. Man 
kan bruge det til alt muligt. Og det virker. 

Det er rettighedsbaseret udviklingspolitik i praksis. 
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KAPITEL 6

Deltagelse

I et diktatur står befolkningen til ansvar 
over for regeringen. I et demokrati er det 
lige omvendt. Her skal regeringen stå til 
ansvar over for befolkningen. 

Foto: Nadia, 29 år, på Frihedspladsen i Sanaa, Yemen – en af de unge 
aktivister, der kæmper for demokrati og menneskerettigheder i Yemen
Fotograf: Sigurd Halling, Udenrigsministeriet. 



Kapitel 6: Deltagelse

I 2006 besøgte jeg Cambodja og var på besøg i en fattig 
landsby, hvor det lutherske verdensforbund efter sigende 
arbejdede med rettighedsbaserede metoder. Men da vi kom til 
landsbyen Sleng i Kampong Chhnang-provinsen i Cambodja 
virkede det som et helt almindeligt udviklingsprojekt. Der var 
lavet veje og sundhedsklinikker, og skolen var blevet 
renoveret og udvidet. I landsbyen var der nu tre dybe brønde, 
16 mindre brønde og 20 latriner. Der var lavet fiskedamme og 
grøntsagshaver, og risbanken hjalp de fattigste familier med 
at opbevare deres ris, til den skulle bruges. Det var solide 
fremskridt, men jeg kunne ikke rigtigt få øje på det 
rettighedsbaserede. 

Indtil vi mødte hr. Chliey Say (Billede 6.1). Han var sekretær 
for den lokale landsbyregering, og han kunne, i lighed med 
lignende historier, vi hørte fra andre områder, berette, at han 
havde fået meget, meget travlt. Da jeg spurgte til, hvorfor han 
havde fået så travlt, viste det sig, at det var, fordi de enkelte 
landsbyer i området var blevet organiseret i landsbyråd og var 
begyndt at lave ét-års-planer og fem-års-planer [Bach 2007]. 

I de planer fremlagde landsbyerne deres ønsker til fremtiden. 
Nogle landsbyer ville gerne have et stykke vej. Mange 
landsbyer ville gerne have en dæmning, så de kunne opbevare 
vandet i en sø og kunstvande i tørtiden. Andre igen ville have 
udvidet skolen. De mange planer gav de videre til hr. Cliey 

Say, og hans opgave var så at samle dem, prioritere dem og 
præsentere dem for landsbyregeringen. Den skulle derefter 
beslutte, hvilket projekt de ville støtte med de omkring 3.000 
dollars, som de havde til rådighed. Året før havde de 
renoveret et stykke vej, hvilket de var stolte af. Derfor havde 
hr. Chliey Say travlt.

Den historie kan man smile af, men for et land som Cambodja 
er det en ganske bemærkelsesværdig revolution. Det er nemlig 
et eksempel på de små men sikre skridt, landet tager for at få 
vendt ansvarligheden om og få befolkningen til at deltage. I 
mange fattige lande – i særdeleshed i lande som Cambodja, 
hvor der stadig er lange og mørke skygger fra rædselsregimet 
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BILLEDE 6.1 Hr Chliey Say og konen, Sleng, Cambodia
Eget foto.
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under Pol Pot – føler befolkningen fortsat, at de skal stå til 
ansvar over for magthaverne og kun deltage i 
samfundsudviklingen, når de får besked på det. Pol Pot 
krævede, at alle indbyggerne 24 timer i døgnet skulle stå til 
ansvar for ham og hans vanvittige revolutionære ideer om et 
kommunistisk bondesamfund. I alt, hvad de gjorde og tænkte, 
skulle de tjene revolutionen. Enhver afvigelse kunne koste 
dem livet. Alene det at have briller eller være intellektuel 
kunne være nok. Hundredtusinder blev slået ihjel; mange af 
dem blev tortureret til døde i rædselsfængslet Tuol Sleng i 
hovedstaden Phnom Penh. 

I et demokrati skal det være omvendt. Her er det ikke 
befolkningen, der skal stå til ansvar over for regeringen, men 
regeringen, der skal stå til ansvar over for befolkningen. Det 
var det, der var ved at ske i landsbyen i Cambodja, og derfor 
havde sekretæren fået travlt. Det, der sker, i de her år i 
Cambodja, er en stille men markant revolution. Magthaverne 
stilles til ansvar for deres gerninger. Et af de mest kontante 
udtryk er det retsopgør, der nu endelig er i gang mod enkelte 
af lederne fra de Røde Khmerer. Det er bestemt ikke en smuk 
og fuldt retfærdig proces. Men det sker. Ansvarligheden bliver 
vendt om; befolkningen begynder at deltage aktivt.

At vende et samfund om
Det er det opgør, der er nødvendigt i alle fattige lande. Og det 
er ikke nemt. I lande som Cambodja, Sudan eller Congo, der 
har været præget af barske konflikter, massiv undertrykkelse 
og uhyrlige overgreb, er befolkningen vant til, at hvis de tager 

et initiativ, deltager i deres lokalsamfund eller tager ansvar for 
samfundsudviklingen, kan det i værste fald koste dem livet. 
Derfor passer man sig selv. Derfor tænker man primært på sin 
familie. Under det 32 år lange kleptokratiske styre under 
Mobuto Sese Seko henviste congoleserne ofte, som en bitter 
vittighed, til en ikke-eksisterende artikel 15 i forfatningen: 
”Tænk på dig selv, og hold dig i live”. Der er langt til det 
berømte John F. Kennedy-citat: ”Spørg ikke, hvad dit land 
kan gøre for dig – spørg, hvad du kan gøre for dit land” 
[Kennedy 1961]. Spændet mellem de to citater illustrerer, 
hvilken udvikling mange fattige lande skal igennem. 

Det skal ske på alle niveauer i samfundet. Det tager lang tid. I 
min tid som formand for Mellemfolkeligt Samvirke besøgte 
jeg en lille landsby, Oldonyowas, i det nordlige Tanzania på 
kanten af Serengeti-sletten. Det var et trist og udsat sted, og et 
særligt barsk problem var store mængder fluorid i 
drikkevandet. Fluorid er godt til at børste tænder med, men 
for meget fluorid ødelægger ens knogler og betyder, at man 
ender som krøbling. Særligt småbørn risikerer alvorlige 
skader, når de gennem nogle år udsættes for alt for meget 
fluorid. 

Der havde været flere fejlslagne forsøg på at løse problemet. 
Midt i landsbyen stod en monumental og meterhøj 
konstruktion, som var en særlig ovn udviklet af Danmarks 
Tekniske Universitet til at lave benkul fra dyreknogler, der så 
kunne bruges til at fjerne fluorid [Nørremark and Bregnhøj 
1990]. Intentionen var god nok, men ovnen var desværre endt 
som en “hvid elefant”, et fejlslagent monument uden 
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opbakning, forståelse eller ejerskab hos beboerne i landsbyen. 
Indbyggerne fik ikke indsamlet og brændt de nødvendige 
knogler, og der var ikke skabt en klar ansvarsfordeling. 

I et nyt forsøg på at løse problemet fandt Mellemfolkeligt 
Samvirke (MS) på at give landsbyen et tilbud. Der var nemlig 
en vandkilde på et lokalt bjerg med meget mindre indhold af 
det skadelige fluorid. MS tilbød at donere vandrørene, men 
kun hvis det lokale landbyråd selv organiserede 
nedgravningen, selv samlede en betydelig sum penge ind til 
vedligeholdelse og selv fandt ud af, hvor i landsbyen 
vandposterne skulle stå. Da den første danske 
udviklingsarbejder fra MS, Jesper Land Gregersen, ankom til 
landsbyen, eksisterede landsbyrådet stort set ikke, og 
medlemmerne havde ikke mødtes i lang tid. Det så håbløst ud. 
Men lidt efter lidt lykkedes det at få rådet til at holde møde og 
gå i gang med planlægningen. Det tog flere år og må have 
været en kilde til evig frustration for en aktiv dansk 
udviklingsarbejder, som med en rendegraver og et par mand 
kunne have etableret vandposterne i løbet af et par uger. 

Da jeg besøgte projektet tidligt i 1998 var der stor gejst og 
engagement (se Billede 6.2). Landsbybeboerne var i fuld gang 
med at grave vandrør ned, og der var etableret et vandindtag 
ved den rene kilde på bjerget. Nu skulle byen have frisk vand. 
Men kort tid efter blev vandindtaget smadret. Først af en 
nabolandsby, som mente, at vandet fra kilden tilhørte dem. 
Senere fra en lokal militærforlægning, som også hævdede, at 
vandet var deres. Efter langstrakte forhandlinger og 

genetableringer lykkedes det endelig at få løst problemerne, 
og landsbyen fik rent vand. Det har de nu haft i over 10 år.

Set udefra og bedømt ud fra det oprindelige formål med at 
skaffe rent vand var projektet en dyr fornøjelse og en blandet 
succes. Det tog alt for lang tid og kostede rigtig mange penge, 
især hvis lønnen til den danske udviklingsarbejder blev 
indregnet. Men bag vandrørene var der en anden historie. Da 
Jesper Land Gregersen ankom måtte han tålmodigt gå rundt 
og forsøge at indkalde til et møde i landsbyrådet, som han selv 
måtte styre og tage referat fra. 
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BILLEDE 6.2 Der graves vandrør ned. Oldonyowas, 
Tanzania, 1997. Foto: Jesper Land Gregersen
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Da jeg talte med den sidste udviklingsarbejder på projektet, 
fortalte hun, hvordan hun ofte sad nede på bagerste række til 
møderne i landbyrådet og ventede tålmodigt på, at hendes 
punkt kom på. Landsbyrådet havde mægtig travlt med alskens 
projekter og beslutninger i landsbyen. Der blev bygget 
markedsplads, lavet projekter, løst konflikter, og landsbyen 
har i dag også fået et mindre sygehus. Set i forhold til 
vandrørene var projektet ineffektivt, selvom det faktisk 
lykkedes at få rent vand og en langt bedre sundhedstilstand 
hos børnene i landsbyen. Set i forhold til at få det lokale 
landsbyråd til at tage ansvar og ejerskab for landsbyens 
udvikling var det en stor succes. Oldonyowas har oplevet langt 
større fremskridt end nabolandsbyerne. 

Tålmodigheden belønnede sig. Og benkulsovnen står tilbage 
som et monument over en helt anden tilgang, hvor 
løsningerne blev etableret uden lokalt ansvar og ejerskab. 
Udvikling tager tid. Den lokale deltagelse og ansvarlighed er 
afgørende i opbygningen af et samfund.

Social kapital
Det er der bestemt også forskere, der mener. En af de mest 
kendte er Robert D. Putnam, der studerede Italiens udvikling 
og forskellene mellem det rige Norditalien og det langt 
fattigere Syditalien. Han nåede frem til konklusionen, at 
årsagen til, at det nordlige Italien fungerede bedre og var 
rigere, var traditionen for aktiv deltagelse fra civilsamfundet. 
Det er den sociale kapital, der er afgørende for udviklingen af 
institutioner og for udviklingen af demokratiet [Putnam 

1993]. En regering, der giver plads, og en befolkning, der 
engagerer sig. Det giver resultater.

Vi behøver derfor ikke tage til verdens fattige lande for at 
forstå betydningen af aktive borgere. For et par år tilbage 
hørte jeg en radioudsendelse med min tidligere kollega og 
tysklandsekspert på DR/Orientering, Tage Baumann. Han 
havde læst en rapport om racisme i det forenede Tyskland. 
Det, forskerne havde studset over, var, at når der skete 
racistiske overfald, og det skete og sker desværre stadigvæk i 
det tidligere Vesttyskland, så gik de lokale borgere i fakkeltog 
og forsøgte at løse problemerne. 

Når et tilsvarende overfald skete i det tidligere Østtyskland, så 
vendte folk ryggen til, tog hjem og lod det ske. Forskerne 
fandt frem til, at østtyskernes manglende reaktion ikke 
skyldtes dårlig uddannelse, arbejdsløshed eller sociale 
faktorer. Nej, det var, fordi der var en helt anden tradition for 
folkeligt engagement i det tidligere Vesttyskland. I 
Østtyskland kunne man være nogenlunde sikker på at blive 
overvåget af sikkerhedspolitiet Stasi, hvis man stiftede så 
meget som en frimærkeklub. Hvilket man derfor ikke gjorde. 
Det folkelige engagement forsvandt. Helt som beskrevet i 
Cambodja eller Congo. 

Det engagement tager tid at genskabe, det tager tid igen at 
engagere borgerne i samfundsudviklingen og vende 
ansvarligheden om. Men det er ved at ske. Det er en afgørende 
del af en rettighedsbaseret udvikling. Og den er på vej. Det 
gælder ikke mindst i de arabiske lande.
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Arabisk engagement
Ud fra et historisk perspektiv er de omvæltninger, en række 
arabiske lande har gennemgået de seneste år under det 
arabiske forår, ganske enestående [Bach 2013]. Og foråret er 
ikke ovre. Udviklingen i Mellemøsten og Nordafrika er stadig 
dramatisk. Der er markante konflikter, kriser, spændinger og 
polarisering en række steder – senest i både Egypten og i 
Tunesien. Alligevel har mine besøg i en række arabiske lande 
med utallige samtaler bestyrket mig i en grundlæggende 
optimisme. Demokratiet, menneskerettighederne og 
mulighederne for et liv i sikkerhed og værdighed kan med 
tiden kun blive styrket for millioner af mennesker. Det vil gå 
langsomt, og der vil være store tilbageslag undervejs. Men på 
længere sigt tror jeg på en positiv udvikling.

Det mest markante element i Det arabiske Forår er nemlig en 
øget politisk deltagelse og selvbevidsthed hos de arabiske 
befolkninger. De har kastet frygten fra sig, genvundet den 
personlige værdighed og kræver at være en del af den globale 
udvikling. Det mærkes overalt. Folk – især i storbyerne – har 
sagt farvel til offerrollen og vil gøre op med uretfærdighed, 
ulighed og korruption. Og både ældre og unge borgere 
deltager aktivt.

En af de unge, jeg har mødt, er Amira Yahyaoui fra Tunesien. 
Sammen med en lille gruppe aktivister møder hun op i 
parlamentet, når politikerne diskuterer den nye forfatning. De 
fotograferer de ellers hemmelige afstemninger, 
dokumenterer, hvem der stemmer hvad, og lægger det ud på 

internettet. Dermed kan de holde de enkelte 
parlamentsmedlemmer ansvarlige for deres syn på kvinders 
eller mindretals rettigheder. Efter sigende er selv præsidenten 
begyndt at gå ind på deres hjemmeside. Revolutionen har 
skabt en helt ny form for ansvarlighed.

I Yemen har jeg mødt både nobelpristageren Tawakkol 
Karman (Billede 6.3), en række aktivister, redaktøren for 
Yemen Times og præsident Hadi. De sidder nu rundt om ét 
bord sammen med klanledere og repræsentanter fra alle dele 
af landet og taler fredeligt om at skabe en føderation, der kan 
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BILLEDE 6.3 Tawakkol Karman fra Yemen, 
demokratiforkæmper og modtager af Nobels Fredspris, da 
jeg første gang mødte hende i København.
Foto: Asser Berling, Udenrigsministeriet.
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samle landet. Revolutionen har skabt en helt ny politisk 
dynamik.

Det politiske spil præges af store meningsforskelle og 
dramatiske sammenstød. Men det opmuntrende er, at de 
politiske kampe kæmpes i og omkring de politiske 
institutioner. De stod før som tomme kulisser. Hvor der for få 
år siden kun var én dør at gå ind ad, hvis man ville skabe 
forandringer i Tunesien, nemlig døren til Ben Alis forkontor, 
så er der i dag hundredvis af døre, som fagforeninger, 
foreninger og borgere kan åbne. De politiske partier er i 
rivende udvikling, og i hele regionen er der opstået 
hundredvis af nye folkelige foreninger. Der er nye alliancer og 
aktivister overalt. Revolutionerne har skabt en helt ny politisk 
deltagelse. Pressefriheden er markant forbedret i flere lande, 
selv om der fortsat er store udfordringer [Freedom House 
2012].

På den anden side skal vi ikke være naive. Det er ikke let at 
regere og agere politisk i en demokratisk transition, som 
finder sted i en økonomisk krise. Både i Egypten og i Tunesien 
tærer forventningspresset allerede på de nye regeringspartiers 
legitimitet. Det kan i værste fald føre til mere polariserede og 
populistiske dagsordener.

Der har været dem, som har sagt, at demokrati og islam er 
uforenelige størrelser. Det er det ikke. I Tyrkiet gjorde Atatürk 
op med en masse af shariaens bestemmelser, og det er 
lykkedes at skabe et demokratisk, islamisk land. Indonesien 

har gjort noget lignende. Det er også muligt i Tunesien og 
Egypten.

Noget af det, der har kendetegnet de arabiske revolutioner, er 
en omfattende mobilisering af politiske kræfter, der tager 
udgangspunkt i islam. Det skaber både muligheder og 
udfordringer. For nogle kvinder, især uden for den 
højtuddannede sekulære middelklasse, kan det være en fordel. 
Mange arabiske kvinder har følt, at deres religiøse rettigheder 
til f.eks. at bære tørklæde blev undertrykt af de autokratiske 
styrers ligestillingstiltag. Det nye offentlige rum kan dermed 
styrke deres deltagelse i samfundsudviklingen. Og det, at de 
begynder at gå med tørklæder, burka eller niqab, behøver ikke 
at stå i modsætning til en kamp for demokrati, 
menneskerettigheder og ligestilling.

I Yemen mødte jeg Nadia på 29 år på Frihedspladsen i Sanaa, 
hvor der stadig lå hundredvis af demonstranter i telte. Foran 
dusinvis af unge mænd fortalte hun engageret om de unges 
kamp for en civil stat og for menneskerettigheder. Bagefter 
stillede hun op til et fotografi sammen med mig, mens hun 
viste V-tegnet til fotografen. Det eneste lidt overraskende var, 
at hun var iklædt niqab, så man kun kunne se hendes øjne (se 
foto på kapitelforsiden). Også på universitetet mødte jeg unge 
kvinder, der klædt i niqab studerede kvinder og udvikling og 
var stærke fortalere for ligestilling. Vi skal afmontere vores 
stereotyper. Kvinder kan kæmpe for kvinders rettigheder i alle 
mulige kulturelt betingede beklædningsgenstande. Og det er 
præcist det, der sker i den arabiske verden.
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Det betyder ikke, at vi skal acceptere alle kulturelle udtryk 
eller traditioner. Det er ikke acceptabelt, hvis kvinder tvinges 
til at gå i niqab, burka eller med tørklæde mod deres vilje, og 
det er ikke tilfældigt, at der er markant færre kvinder der går i 
niqab eller burka i frie og demokratiske samfund. Det er ikke 
acceptabelt, hvis kvinder ikke har samme rettigheder som 
mænd. Og det er slet ikke acceptabelt, hvis piger udsættes for 
overgreb som vold, omskæring eller tidlige ægteskaber. Det 
skal vi ikke acceptere, uanset om det sker med nok så meget 
accept. Det er overgreb, der vil skade pigernes sundhed, 
uddannelse og udvikling. Men vi skal acceptere, at der er 
mange forskellige kulturelle og religiøse traditioner, der 
sagtens kan kombineres med demokrati og 
menneskerettigheder. 

Det stærkere fokus på islam i en række arabiske lande giver 
bestemt udfordringer. Mere sekulære kvindegrupper frygter, 
at deres rettigheder vil blive rullet tilbage. Det er en berettiget 
frygt, selvom det er for tidligt at vurdere, hvordan det går. 
Den ene dag kommer der forfatningsforslag i lande som 
Tunesien og Egypten, der underminerer kvinders rettigheder. 
Den næste dag bliver de stemt ned igen eller ændret. Her er 
det vigtigt, at vi fastholder vores støtte og opbakning til dem, 
der kæmper kvindernes sag.

Partier tilknyttet Det muslimske Broderskab ser ud til at ville 
dominere det politiske landskab i regionen. De tager 
udgangspunkt i en relativt moderne fortolkning af islam, og 
deres politiske projekt har fokus på korruptionsbekæmpelse, 
fordelingspolitik, velfærd og privatsektordrevet vækst. Deres 

politik er ikke mindst inspireret af Tyrkiet, og på en række 
områder søger de også inspiration i de skandinaviske 
samfundsmodeller. 

Men Det muslimske Broderskab bliver på værdipolitikken 
udfordret af stærkt reaktionære salafistiske grupper, som er 
nye på den politiske scene. Salafisterne søger tilbage til de 
første muslimers livsførelse. De har fået stigende tilslutning, 
især på baggrund af socialt og religiøst arbejde i 
lokalsamfundene. Salafistiske Al Nour, der fik 26 pct. af 
pladserne ved parlamentsvalget i Egypten i 2012, vil indføre 
sharialov i en konservativ fortolkning. De kan udnytte den 
nuværende krise til at sætte regeringspartierne under pres. 
Det er en fare, som eksempelvis partiet Ennahda, Tunesiens 
udgave af Det muslimske Broderskab, erfarer. Partiet er siden 
valget gået tilbage i meningsmålingerne og betaler en høj pris 
for landets økonomiske krise. Mordet på landets førende 
venstreorienterede oppositionspolitiker, Chokri Belaid, har 
kastet Tunesien endnu længere ud i en politisk og 
demokratisk krise.

Vi kan ikke forvente, at Mellemøsten og Nordafrika fra den 
ene dag til den anden udvikler demokrati. Ej heller at 
reformerne bliver en lineær proces. Derfor er det ikke 
meningsfuldt at fælde dom over udviklingen, men vi kan 
bedømme retningen. Og den er mange steder rigtig.  

Derfor skal vi engagere os og stædigt fastholde dialogen, selv 
hvis der sker tilbageskridt, og også med de partier og aktører, 
som vi ikke er enige med. Der er en unik chance for at skabe 
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fundamentale forandringer i den arabiske verden, efter årtier 
med stilstand og politisk stivsind. Deltagelse og dialog er 
afgørende, hvis Det arabiske Forår skal blive til en arabisk 
sommer. 

Dialog
Det arabiske forår viser, at udviklingen hen mod stærke 
demokratier med bred, folkelig deltagelse ikke er enkel. Der 
kan ske talrige tilbageskridt undervejs. Det gjorde der også i 
udviklingen af det danske demokrati. Det tog vel omkring 150 
år, og der var en række bump på vejen, herunder påskekrisen i 
1920. Det tager tid at udvikle den demokratiske robusthed, 
der kendetegner modne demokratier. Det tager lang tid at 
opbygge troværdige og effektive politiske partier, som ofte er 
det svageste led i nye demokratier [Carothers 2006]. Det tager 
lang tid at opbygge en demokratisk kultur baseret på dialog 
frem for de voldsomme demonstrationer, som ofte starter de 
politiske omvæltninger.

Faktisk er der langt flere uroligheder, demonstrationer og 
strejker i demokratier end i ikke-demokratier (se kapitel 11). 
Skabelsen af et demokrati med bred deltagelse er derfor en 
skrøbelig proces, og der kan ofte skabes et billede af en 
proces, der er tæt på at blive afsporet. Men et demokrati er 
netop kendetegnet ved dets evne til at opsuge protester og 
agere på utilfredshed. Et demokrati kan og skal tilpasse sig 
befolkningens krav og ønsker. Derfor får uroligheder i ægte 
demokratier normalt langt mindre dramatiske konsekvenser 

end uroligheder i dikaturer. Men overgangsperioden er 
vanskelig.

En af de største usikkerheder i den globale udvikling er 
udviklingen i Kina, hvor det skønnes, at der allerede i dag er 
mellem 250-500 folkelige/sociale protester om dagen med 
mellem 10 og titusinder af deltagere [Human Rights Watch 
2012]. Den folkelige uro kan indtil videre stabiliseres gennem 
massive økonomiske og sociale forbedringer, af de kinesiske 
lederes evne til at reagere på den sociale modstand. 
Urolighederne holdes også nede af censur og undertrykkelse 
af ytringsfriheden. Jeg kan fortsat huske, hvordan det kom 
bag på mig, da jeg under sidste folketingsvalgkamp var i Kina 
og erfarede, at jeg ikke kunne komme på Facebook og Twitter. 
Da jeg for nylig besøgte Kina, havde jeg dog fundet en vej til at 
komme uden om den kinesiske blokering. Det samme gør 
millioner af kinesere. Heldigvis.

Men det store spørgsmål er, hvordan udviklingen bliver, hvis 
den økonomiske vækst falder, og arbejdsløsheden og 
utilfredsheden stiger. I udviklingen af demokratiet og den 
folkelige deltagelse i samfundsudviklingen er Kina stadig et 
meget skrøbeligt land. Her er Indien, efter årtiers demokrati, 
langt bedre rustet til fremtiden, selvom landet er udfordret af 
den markante sociale ulighed og manglen på politiske 
reformer.

At sikre en bred, folkelig deltagelse i samfundsudviklingen er 
derfor ikke kun en forudsætning for beskyttelse af 
menneskerettighederne. Det er også, på længere sigt, en 
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forudsætning for stabilitet, økonomisk vækst og velstand. Det 
vender vi også tilbage til i kapitel 11. 

Danmark har en stærk tradition for et aktivt og levende 
demokrati og for en demokratisk dialog. Historisk har 
andelsbevægelser, landboforeningerne, fagbevægelsen, 
kvindebevægelsen og miljøbevægelsen skabt helt 
grundlæggende forandringer i det danske samfund. Sådan er 
det heldigvis stadigvæk. Når forslaget til finanslov eller 
kommunernes budgetforslag offentliggøres, engagerer 
grupper af borgere sig ud i demonstrationer og protester. I 
min tid som medlem af Egedal Kommunalbestyrelse oplevede 
jeg gang på gang, at vi dårligt kunne nedlægge så meget som 
et par reoler på et lokalbibliotek, uden at der straks kom et 
fakkeltog eller en Facebook-kampagne. Og godt for det!  Aktiv 
deltagelse er en indgroet og afgørende del af vores samfund. 

De erfaringer bliver der brug for, når globaliseringen for alvor 
breder sig til verdens fattigste lande, og når regeringerne i 
verdens fattige lande får mere magt og nye muligheder. Det 
vigtigste, dansk udviklingspolitik kan, er at hjælpe med at give 
befolkningen og civilsamfundet redskaber til at stå imod, råbe 
op og få indflydelse. At styrke demokratiet og dialogen på alle 
niveauer, skabe systemer for ansvarlighed og 
gennemsigtighed og sikre adgangen til både medinddragelse 
og retfærdige retssystemer. 

Danida skal ikke være et bistandsministerium, men et 
menneskerettighedsministerium. 
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KAPITEL 7

Ansvarlighed 

Ansvaret skal placeres, hvor ansvaret 
hører hjemme. For et land skal ansvaret 
placeres hos regeringen.

Foto: Familien Das, som jeg besøgte i 2008 i Sundarbans i Indien, har 
mistet al deres jord til havet. Faderen og knægten (9 år) er ved at pille 
deres hus ned, fordi havet allerede er brudt igennem og omkranser 
huset. De klarer sig ved hjælp af regeringens nye sociale sikkerhedsnet. 
Eget foto.



Kapitel 7: Ansvarlighed 

Hvis et samfund skal fungere, er det afgørende, at ansvaret for 
samfundsudviklingen placeres, hvor ansvaret hører hjemme. 
For et land skal ansvaret placeres hos regeringen. Sådan har 
det dog ikke altid været. 

Frem til 1980’erne var det den herskende opfattelse, at vejen 
til vækst og udvikling i verdens fattige lande var overførsel af 
rigtig teknologi og gennemførelse af projekter. Der var meget 
ringe tillid til, at ofte udemokratiske regeringer og de yderst 
svage forvaltninger i verdens fattige lande kunne bruges til ret 
meget. USAID, Sida, Danida, Verdensbanken, UNDP og de 
mange andre donorer gennemførte derfor deres egne 
uafhængige og ofte overlappende projekter i alle egne af 
verden. Fordelen lå i kontrollen, effektiviteten og den 
umiddelbare synlighed over for befolkningen derhjemme: 
Donorlandene kunne fremvise skoler, sundhedsklinikker, 
veje, brønde og fabrikker. Som regel blev der endda påsat 
skilte, der fortalte, hvilket land der havde givet gaven.

Ulempen var, at regeringer og forvaltninger i verdens fattige 
lande blev kørt ud på et sidespor. Donorlandenes primære 
kontakt med de nationale ministerier var, når det nye projekt 
skulle godkendes – det blev det som regel – og når det skulle 
afleveres. De nationale myndigheders indflydelse på hvilke 
projekter, der skulle gennemføres, hvordan, hvornår, hvor og 
med hvem, var ofte begrænset. De relevante myndigheder i de 

fattige lande blev ind i mellem slet ikke inddraget i 
høringsprocessen [Bach et al, 2008]. 

Jeg har selv besøgt landsbyer i Uganda, hvor der var der tre  
forskellige rådgivningstilbud til de lokale landmænd. De 
forskellige projekter konkurrerede om at give diæter og gratis 
såsæd i forsøget på at tiltrække de bedste landmænd. De 
stakkels landmænd havde stort set ikke tid til at dyrke jorden. 
Der var begrænset koordinering og alt for lidt opbygning af 
den lokale kapacitet. Den manglende koordinering var i stedet 
med til at underminere den lokale kapacitet. Donorerne ville 
selv. Projekttilgangen udviklede sig til en sygdom: Projektitis.

Det skal en rettighedsbaseret tilgang gøre op med. Den skal 
føre til, at de nationale regeringer i langt højere grad kommer 
i førersædet og får ansvaret. Den tendens forstærkes af det 
internationale samarbejde om bistandseffektivitet, der 
udspringer af Paris-, Accra- og ikke mindst 
Busan-erklæringerne fra 2005, 2008 og 2011. Her slås det 
fast, at udviklingssamarbejdet skal bygge på lokalt ejerskab, 
øget ansvarlighed, stærkere samarbejde og dermed bedre 
resultater. 

Disse erklæringer afspejler i sig selv en ændring i den globale 
magtfordeling, hvor verdens fattige lande kræver øget kontrol 
over udviklingsbistanden. En stadigt stigende del af 
udviklingsbistanden bør som konsekvens kanaliseres gennem 
de ansvarlige regeringer og institutioner. Dette har flere 
navne: Sektorprogramstøtte eller sektorbudgetstøtte, hvis det 
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er inden for enkelte sektorer; program- eller budgetstøtte, 
hvis det er mere generel støtte til landenes statsbudget. 

Da jeg, kort efter jeg var blevet udpeget som 
udviklingsminister, skulle forsøge at forklare vigtigheden af 
den tilgang til en journalist fra Jyllands-Posten, gik det dog 
ikke videre godt (se evt. debat om debatten). Jeg refererede til 
en tidligere problematisk sag fra år 2000, hvor briterne gav 
budgetstøtte til Malawi (kom til at sige Zambia, men det var 
Malawi), og hvor regeringen derefter brugte en del af pengene 
på at indkøbe 39 Mercedes-biler til ministrene. Det skabte 
berettiget debat og voldsom kritik – ikke mindst i 
Storbritannien – hvor daværende udviklingsminister Clare 
Short dog fastholdt støtten til landet. Det synspunkt, jeg blev 
refereret for i Jyllands-Posten, var, at hvis der har været en 
demokratisk proces og en åben diskussion med åbne 
budgetter, så var det i orden, hvis regeringen i Malawi beslutte 
deat købe nye Mercedes-biler. På det tidspunkt kørte jeg i 
øvrigt selv som minister i en Mercedes, der dog senere er 
blevet skiftet ud med en mere miljøvenlig Audi.

Lad mig slå 100 procent fast, at jeg synes, det er en rigtig 
dårlig idé, hvis fattige lande bruger penge på dyre biler til 
regeringen i stedet for skoler eller sundhedsklinikker til 
befolkningen. Men det ændrer ikke ved, at det helt 
grundlæggende er en god idé, at vi i højere grad placerer 
ansvaret for prioritering og forvaltning af offentlige midler i 
verdens fattige lande, der, hvor det bør være – hos 
demokratisk valgte og legitime regeringer. Og dem bliver der 
heldigvis flere og flere af (Figur 11.2). 

Pointen i sagen fra Malawi var, at den demokratiske debat og 
markante kritik af Mercedes-beslutningen – også i pressen og 
fra folkelige foreninger i Malawi – satte fokus på misbrug og 
skærpede opmærksomheden omkring brugen af 
statsbudgettet. Regeringen i Malawi endte i øvrigt med efter 
kritikken at sælge bilerne igen, og senest har den nye 
kvindelige præsident i Malawi, Joyce Banda, solgt både den 
tidligere præsidents private jetfly og 60 Mercedes-biler for at 
styrke statsbudgettet. ”Jeg kan sagtens tage rutefly og er i 
øvrigt vant til at køre på tommelfingeren,” udtalte hun i juni 
2012 (Billede 7.1). Mon ikke selv en del langt rigere lande 
kunne lære lidt af det? 
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BILLEDE 7.1 Joyce Banda, Malawi, der solgte både biler 
og privatfly, da hun trådte til som præsident.
Fotograf: Lindsay Mgbor/Department for International 
Development.
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Det vigtige er at placere ansvaret der, hvor ansvaret skal være, 
og dermed også lade regeringer begå fejl og få kritik. Alle 
regeringer begår fejl (ja, undtagen den nuværende danske, 
selvfølgelig :-)). Det er en del af den demokratiske proces, og 
det afgørende er, om fejlen fører til forbedringer og om 
regeringerne bliver holdt ansvarlige for deres fejl ved 
demokratiske valg. Det kan i sidste ende styrke demokratiet 
og kontrolmekanismerne. 

Det betyder ikke, at budgetstøtte er en blankocheck, der 
sendes af sted til præsidenten eller regeringen i et 
partnerland. Budgetstøtte er en del af en samlet kontrakt og 
en samlet pakke. En kontrakt, der indeholder krav til god 
regeringsførelse, åbne budgetter, finansstyring, 
korruptionsbekæmpelse og styrkelse af 
fattigdomsbekæmpelsen og de sociale sektorer. En kontrakt 
der omfatter en aktiv politikdialog om, hvilke resultater der 
skal nås, og hvordan de skal nås. I den forbindelse aftales der 
resultatmål, målemetoder, evalueringer, analyser og 
statistikindsamling, så det kan kontrolleres at kontrakten 
overholdes. Det ser vi på senere. 

Samtidig er budgetstøtten en del af en pakke, hvor en del af 
beløbet anvendes målrettet på at styrke f.eks. den offentlige 
finansforvaltning, rigsrevisionen, antikorruptionsindsatsen og 
folkelige foreninger med fokus på offentlige budgetter. Det 
skal samlet set styrke den demokratiske og finansielle kontrol 
med statsbudgettet. Og det afgørende er, at man gennem 
budgetstøtte kan få indflydelse på og holde øje med hele 
statsbudgettet, alle udgifterne og ikke kun ens egne 

udviklingsprojekter og programmer. Vi kan sætte fokus på 
den samlede finansiering, også indtægter fra andre donorer, 
fra naturressourcer, internationale banker og fra opkrævning 
af skat. Det er der langt mere perspektiv i end blot at 
finansiere egne projekter. Vi kommer med ind i samfundets 
maskinrum.  

Da jeg var i Burkina Faso i marts 2012, mødte jeg en 
delegation fra Den internationale Valutafond (IMF) til en 
reception på ambassaden. Jeg spurgte dem om, hvilken 
karakter de ville give Burkina Faso på en skala fra 1 til 10 for 
deres finansstyring. Svaret var, at sammenlignet med andre 
udviklingslande, så ville de give karakteren 9! 

Den karakter ville en række sydeuropæiske lande nok 
misunde dem. Og da jeg videre spurgte IMF, hvorfor de mente 
Burkina Faso havde gjort det så godt, var svaret, at 
budgetstøtten i høj grad havde været med til at fremme de 
nødvendige reformer. Senere mødte jeg en kreds af 
oppositionspolitikere og nogle af de mest regeringskritiske 
folkelige foreninger i Burkina Faso. Jeg spurgte dem, om vi 
virkelig skulle give budgetstøtte til regeringen i Burkina Faso? 
Fire af dem tog ordet, herunder en politiker fra det førende 
oppositionsparti, og svaret var enstemmigt og entydigt: ”Ja, 
bestemt, og gerne endnu mere”. På trods af, at budgetstøtten 
kunne stille deres politiske modstandere i regeringen 
stærkere, var de overbeviste om, at netop budgetstøtten havde 
været afgørende for at sikre en række positive reformer i 
Burkina Faso.
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Det billede bekræftes af en evaluering gennemført i Burkina 
Faso, Ghana og Malawi af, hvordan budgetstøtte påvirker 
landenes evne til at holde styr på pengene (Figur 7.1). Den 
konkluderede, at generel budgetstøtte er et effektivt redskab 
til at støtte reformer af forvaltningen af de offentlige finanser i 
fattige lande. Det understøtter regeringernes vilje til selv at 
finansiere reformer og deres evne og kapacitet til at 
gennemføre dem. Men evalueringen understreger også at det 
er afgørende, at viljen til reformer er til stede i 
modtagerlandene. Hvis den vilje ikke er tilstede, fungerer 
budgetstøtten ikke. Det er også afgørende, at donorlandene 
beslutter sig for at bruge landenes egne systemer, hvilket de 
ikke altid har gjort. Ellers giver budgetstøtten ikke samme 
resultater. 

De bedste resultater blev opnået i Burkina Faso, der både har 
gennemført vidtrækkende økonomiske reformer og oplevet 
større økonomisk vækst end andre lande i regionen. Siden 
1991 har landet tillige nydt godt af et stabilt demokrati. Det er 
rettighedsbaseret udvikling: En regering, der tager ansvar. I 
Ghana har reformviljen været mindre, men der er opnået gode 
resultater, ikke mindst når det gælder skattereformer og 
evnen til selv at opkræve skat og i kampen mod korruption 
[Lawson 2012]. Der er i dag mindre korruption i Ghana, end 
der er i Grækenland [Transparency International 2012].

Kontrolmekanismerne er også vigtige. I den pakke, der følger 
med budgetstøtten, er der ofte særligt fokus på at styrke 
parlamenternes rolle og indflydelse, så de kan holde øje med 
regeringerne. I parlamentet i Burkina Faso er der dannet en 

stærk, tværpolitisk gruppe imod korruption. De holder 
konstant øje med det offentlige budget, og de kæmper for en 
stærkere indsats imod korruption. Men de kan kun holde øje 
med den del af udviklingsbistanden, budgetstøtten, der går 
gennem statsbudgettet. De enkeltstående projekter og 
programmer, der kører uden om regeringen og statsbudgettet, 
undslipper deres kontrol. Øget brug af budgetstøtte kan 
dermed styrke den demokratiske kontrol med 
udviklingsbistanden lokalt, og det er afgørende. 
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Mål for udviklingen i landenes evne til at styre de offentlige 
finanser i Burkina Faso (blå), Ghana (rød) og Malawi 
(grøn) sammenlignet med gennemsnittet for 19 
sammenlignelige afrikanske lande (grå linje).  
Kilde: Lawson 2012, s. 43.

FIGUR 7.1 Udviklingen i den offentlige finansstyring
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Det er her vigtigt at anerkende, at udviklingsbistanden er 
“fungibel” eller ombyttelig, som det nok hedder på dansk. Det 
betyder, at enhver regering vil tilpasse sine egne budgetter til 
donorernes finansiering. Det vil sige, at selvom vi i Danmark 
– i et forsøg på at sikre, at de danske bistandspenge bruges 
rigtigt – kun vil give penge uden om regeringen til skolerne, så 
er og bliver det en delvis illusion. For når Danmark 
finansierer skolerne, risikeres det, at regeringen tilpasser sit 
eget nationalbudget og flytter penge væk fra skolerne, som de 
så anvender andre steder – i værste fald på militæret eller på 
prestigeprojekter i præsidentens valgkreds. Vi siger til os selv 
og til de danske vælgere, at de danske penge er gået til 
skolerne, hvilket faktuelt er rigtigt, men i virkeligheden har 
det givet regeringen mulighed for at bruge flere penge på 
andre aktiviteter, og samlet er det ikke sikkert, at skolerne er 
blevet styrket. Det er fungibilitet. 

Med brugen af budgetstøtte kan vi måske ikke længere sige 
præcist, hvor de danske penge ender, men vi kan til gengæld 
få indflydelse på hele statsbudgettet. Dermed kan vi i 
virkeligheden bedre sikre, at regeringen faktisk afsætter flere 
penge samlet til skolerne. Både den danske regering og 
landenes egne parlamenter og folkelige foreninger får bedre 
mulighed for at påvirke og holde øje med det samlede budget. 
Det kan give flere penge til skolerne, end hvis vi var blevet i en 
projekt-/programtankegang. 

Samtidig giver det en mere stabil finansiering. Der er talrige 
eksempler på, at donorlande har udfaset støtten til en bestemt 
sektor eller et bestemt program, som dermed er blevet ladt i 

stikken. Hvis det har været en del af statsbudgettet og dermed 
en del af en samlet politisk prioritering af en regering og et 
parlament, så vil der være større sandsynlighed for at 
aktiviteterne fastholdes, og det giver stabilitet. Nationale 
politikere vil jo gerne genvælges. Udviklingsministre fra 
donorlandene er ikke på valg i de lande, de støtter.

Bedre resultater
Der er en del, der tyder på, at budgetstøtte giver bedre 
resultater. Blandt de væsentligste opsamlinger af erfaringer 
om budgetstøtte er flere multidonorevalueringer [Lawson et 
al 2007; Caputo et al 2011]. Evalueringerne viser blandt 
andet, at budgetstøtte har givet klare gevinster ved at støtte op 
om landenes fattigdomsstrategier, planlægning og offentlige 
finanssystemer. Landene har øget de sociale budgetter, og det 
tyder på, at budgetstøtten har medvirket til at styrke skolerne 
og sundhedssystemet. Budgetstøtten har med andre ord fået 
flere børn i skole og sikret flere adgang til sundhedssystemet. 
De sociale serviceydelser har dog været ulige fordelt i forhold 
til de fattige, og kvaliteten af ydelserne har været for dårlig. 
Donorerne og regeringen har måske brugt for meget tid på at 
diskutere finansforvaltning og antikorruption og for lidt tid på 
at se på adgang til og kvaliteten i uddannelse og sundhed. 

Det har ikke kunnet påvises, at der er større risiko for 
korruption i forbindelse med budgetstøtte end ved andre 
former for udviklingsbistand. Åbenheden om budgetter og 
deltagelsen fra civilsamfundet i udarbejdelsen af finansloven 
er øget. Det er opmuntrende resultater. Men evalueringerne 
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viser også, at resultaterne afhænger af ejerskab og 
engagement fra modtagerlandet. Hvis ikke det er tilstede, er 
det svært at få positive resultater.

En evaluering fra den ellers notorisk kritiske, britiske, 
folkelige forening Oxfam var endnu mere positiv [Oxfam 
2008]. De så på otte af de lande, der modtager mest 
budgetstøtte fra EU-kommissionen og fandt, at landenes 
udgifter til uddannelse steg med næsten en tredjedel (31 pct.). 
I alle lande, undtaget Rwanda, betød det, at flere børn kom i 
skole. I Madagascar steg andelen af børn, der startede i 
folkeskolen, ligefrem fra 69 pct. i 2001 til 92 pct. i 2005. 
Lignende positive eksempler kunne findes inden for 
sundhedssystemet. Ud af de 10 største modtagere af 
budgetstøtte fra EU forøgede de 7 deres sundhedsbudgetter 
med i gennemsnit 46 pct. fra 2001 til 2004. I alle lande har 
det ført til længere levetid, anfører Oxfam, der på baggrund af 
analysen kraftigt støtter op om budgetstøtte som instrument.

Det har dog ikke været muligt at vise, at budgetstøtte har givet 
mindre fattigdom end andre former for støtte. Men det 
skyldes måske, at budgetstøtten stadig er en meget lille del af 
den samlede udviklingsbistand. EU-kommissionen gik i front 
med en målsætning om, at halvdelen af EU-bistanden skulle 
være budgetstøtte [European Commission 2010], og 
Storbritannien har ligeledes ligget i front med brugen af 
budgetstøtte. Men mange lande viger tilbage, og tendensen 
går for tiden den modsatte vej mod mindre brug af 
budgetstøtte på grund af politisk pres og krav om øget 
indflydelse på udviklingssamarbejdet hjemme i donorlandene. 

Samlet skønnes det, at kun omkring 5 pct. af den samlede 
udviklingsbistand gives som budgetstøtte. 95 pct. af 
udviklingsbistanden fordeles altså på andre måder og ofte 
uden om regeringerne og ud fra prioriteter, der i høj grad 
fastlægges af donorlandene. Det, synes jeg, er både sigende og 
bekymrende. 

Derudover har donorernes udbetalinger af budgetstøtte været 
højst uforudsigelige. Stribevis af lande har sat budgetstøtten 
op eller ned ud fra kortsigtede og hjemlige politiske hensyn. 
Et eksempel er budgetstøtten til Ghana, der, som illustreret i 
Figur 7.2, svinger betydeligt fra år til år. Også i Danmark er 
der ofte krav om, at budgetstøtten til et land beskæres eller 
fjernes. Derfor har mange fattige lande undgået at bruge 
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Andelen af budgetstøtte/gældslettelse (de to øverste) er 
gået fra 12 pct. i 1997 til 58 pct. i 2002 for derefter at falde 
igen. Kilde: Lawson et al. 2007

FIGUR 7.2 Sammensætningen af bistanden til Ghana
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budgetstøtten til at finansiere lønninger til skolelærere eller 
sygeplejersker eller til langsigtede investeringer, hvilket ellers 
er afgørende i de sociale sektorer. Det har betydet, at 
budgetstøtten ikke har haft den ønskede positive effekt. 
Landene har været nervøse for, at budgetstøtten pludselig 
ville falde væk igen. Den ofte uforudsigelige karakter af 
budgetstøtten har mindsket de ønskede positive effekter af 
budgetstøtten, og det problem er blevet forværret af 
manglende koordinering mellem donorerne. 

Flere reformer
Den manglende forudsigelighed og koordinering mellem 
donorlandene kan måske også forklare, hvorfor det har været 
svært at presse partnerlandene til at gennemføre bredere 
politiske reformer.  Evalueringerne viser nemlig, at det er 
svært at bruge budgetstøtten til at skubbe på for reformer, 
som ikke prioriteres politisk, uanset om reformerne er skrevet 
ned i nationale politikker og planer, og uanset om 
donorlandene truer med at tilbageholde støtten. Det er, med 
andre ord, meget svært at påvirke et land udefra. Den 
gammeldags konditionalitet fungerer ofte ikke. 

Den erkendelse er i virkeligheden ikke ny. Et godt eksempel 
har været Kenya. Her opstod flere og flere problemer omkring 
1990 med øget statskontrol med andelsbevægelsen, 
stridigheder om politiske flygtninge, krænkelser af 
menneskerettighederne og udbredt korruption. Begge steder 
begyndte Danmark at trække sig ud. I 1990 og i 1991 blev 
bistanden til Kenya beskåret med 25 pct. begrundet i en stor 

korruptionssag. Og da der i 1993 opstod flere problemer, skar 
Danmark yderligere ned. I anden omgang var det især 
demokratiet, der var i fokus, i takt med at Præsident Moi 
tilranede sig mere og mere magt og blev mere og mere 
korrupt. Lige lidt hjalp det. Regeringen reagerede ikke, og 
andre donorer fortsatte støtten. Til gengæld mistede Danmark 
indflydelse i Kenya, og det samme gjorde de progressive 
kræfter, Danmark havde støttet [Bach et al 2008]. Læren fra 
dengang var, at det nogle gange kan være mere effektivt at 
true med at blive, engagere sig og støtte positive kræfter, end 
det er at true med at trække sig. 

På den positive side viser to store evalueringer, at 
budgetstøtten kan forstærke de reformer, som en regering 
klart prioriterer selv. Der, hvor der er politisk vilje, kan 
budgetstøtten være med til at skabe en vej. Der hvor den 
politiske vilje mangler, sker der meget lidt. Det er i 
virkeligheden en simpel konstatering af, hvad der for alvor 
skaber forandringer i et land – nemlig forandringer, der 
skabes indefra og nedefra. Og det er præcis den erkendelse, 
der er drivende bag en rettighedsbaseret tilgang.

Det er en afgørende indsigt. Dermed ikke sagt, at vi skal give 
op og ikke stå fast på vores holdninger og meninger og presse 
på udefra. Det skal vi. Men de afgørende forandringer skabes 
efter pres fra befolkningen selv og efter politisk dialog i 
landet. Det pres kan donorlandene støtte op omkring ved at 
bidrage med information og indsigt, ved at støtte de kræfter, 
der gerne vil forandring og fremskridt, og ved at stå fast på de 
internationale menneskerettigheder. Det er præcist det, en 
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rettighedsbaseret tilgang til udvikling handler om. Gennem 
øget budgetstøtte kan vi fremme de reformer, der er politisk 
opbakning til, og som regeringerne selv prioriterer og tager 
ansvar for. Gennem øget støtte til progressive og 
reformvenlige kræfter kan vi skabe politisk opbakning og 
forandring.

De reformer kan skabe bedre resultater for både borgere og 
virksomheder. Budgetstøtte kan også bidrage til et bedre 
erhvervsklima. En medarbejder ved ambassaden i Burkina 
Faso fortalte, at hun havde en god ven, der producerede 
skolemøbler til de mange nye skoler. Tidligere fik de stort set 
aldrig en ordre, når der var offentlige udbud. Den endte i 
stedet hos familie eller kontakter til ministre eller 
embedsmænd. I dag er der kommet nye gennemsigtige 
udbudsregler, og nu vinder de kontrakterne. En 
grundlæggende årsag til de nye regler har været, at en række 
partnerlande, herunder Danmark, som betingelse for at give 
budgetstøtte har krævet nye gennemsigtige udbudsregler. 

Da jeg i 2012 var i Niger, havde vi møde med en række 
erhvervsfolk og repræsentanter for banker og 
erhvervsorganisationer. Jeg startede mødet med at spørge, 
hvordan vi kunne bidrage til at skabe et bedre erhvervsklima 
og fremme vækst og investeringer i Niger. Den første, der tog 
ordet, var Maïdah Zeinabou, den kvindelige direktør for 
mejeriet Niger Lait og kendt som en af Nigers stærke 
erhvervsledere – og ligeledes kendt for kampen imod 
korruption. Hendes svar kom prompte: ”I skal give regeringen 
budgetstøtte.” 

Det var der to grunde til, uddybede hun. Hvis regeringen fik 
budgetstøtte, kunne de lempe beskatningen af erhvervslivet, 
og det ville fremme vækst og investeringer. Og, for det andet, 
ville budgetstøtte gøre det muligt at gennemføre en række 
nødvendige reformer, der kunne skabe et mere gunstigt 
erhvervsklima. Ansvarlige regeringer og engagerede borgere 
og virksomheder kan skabe positive forandringer.

Sociale sikkerhedsnet
Øget brug af budgetstøtte giver samtidig fattige lande 
mulighed for at tilrettelægge og gennemføre store nationale 
socialprogrammer. Det er også et af de stærke argumenter for 
budgetstøtte fra Oxfam. Hvis det skal lykkes at etablere brede 
og stærke sociale programmer i fattige lande, kræver det mere 
forudsigelig bistand givet gennem de nationale budgetter 
[Oxfam 2008]. Den gammeldags projekttankegang må og skal 
vige for brede programmer til gavn for de fattige. 

Det kan være nationale programmer for fri og gratis 
grundskole som i Ghana, Kenya, Tanzania og Uganda og 
mange andre lande eller etableringen af en national 
sygesikring, som det program, Danmark har været med til at 
udvikle i Ghana. Sygesikringen skal sikre alle borgere i landet 
adgang til basale sundhedsydelser. Det er programmer, der 
stadfæster borgerens ret til fri uddannelse eller 
grundlæggende sundhedsydelser. Her har en række lande 
gjort solide fremskridt i de sidste år  [UNDP 2013]. 

Det kan også være sociale sikkerhedsnet i form af egentlige 
kontanthjælpsprogrammer, hvor de fattigste mennesker 
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modtager kontante pengebeløb. Dem bliver der stadigt flere 
af. Det er socialprogrammer som Oportunidades i Mexico, 
Bolsa Familia i Brasilien, Productive Safety Net i Etiopien, 
Child Support Grant (og en række andre programmer) i 
Sydafrika, Orphans and Vulnerable Children cash transfer 
programme i Kenya, National Rural Employment Guarantee 
Scheme i Indien,  og en række andre eksempler [European 
Communities 2010]. De programmer har i en række lande 
givet mindre fattigdom og faldende ulighed [UNICEF/UN 
Women 2013].

Programmerne giver alle kontante pengebeløb til fattige 
familier, suppleret med bestemte krav og betingelser. Det 
giver de fattige familier nye økonomiske muligheder og sætter 
dem i centrum for at træffe egne valg om fremtiden. Blandt 
kravene for at få kontanthjælp kan være at sende børnene i 
skole, forbedre deres ernæring og sundhed 
(vaccinationsprogrammer) eller at deltage i offentligt arbejde. 
Det kan dermed give yderligere forbedringer i form af bygning 
af offentlig infrastruktur, klimasikring eller træplantning. Det 
virker [Worldbank site]. I Brasilien vurderes Bolsa Familia at 
have været en vigtig del af forklaringen på, at fattigdommen 
især i landområderne er faldet markant (Figur 7.3) [ECLAC 
2013], selvom programmet har sine udfordringer med 
bureaukrati og med at sikre dækning for de fattige i 
storbyerne [Economist 2012-07-29]. 

I Bangladesh har en række sociale sikkerhedsnet - fra 
beskæftigelsesprogrammer til skolemad - bidraget til både 

øget beskæftigelse, flere børn i skole og bedre 
ernæringstilstand for børnene [Khuda 2011].

Sociale sikkerhedsnet er i den grad led i en rettighedsbaseret 
udviklingsmodel. De stadfæster, at borgere i nød har ret til 
“kontanthjælp” og udvikler de mekanismer og midler, der skal 
til, for at de kan få det. I Indien var en kampagne og retssag 
for at sikre retten til mad en af drivkræfterne bag etableringen 
af National Rural Employment Guarantee Scheme, der sikrer 
fattige indere ret til 100 dages arbejde til minimumslønnen 
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Kilde: ECLAC 2013.

FIGUR 7.3 Andelen af befolkningen i Brasilien, der lever 
for under 1,25 dollar om dagen.
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om året (se kapitel 10). Da jeg i 2008 besøgte de ekstremt 
fattige mennesker på småøerne i Sundarbans, Indien, som nu 
mister deres jord på grund af kraftigere storme og 
havvandsstigninger, så var det en af deres vigtigste 
indkomstkilder (se billeder på kapitelforside). 

Ikke mindst Verdensbanken, der ellers ofte beskyldes for at 
være verdens neoliberale højborg, har både dokumenteret og 
argumenteret stærkt for de markante fordele ved at udvikle 
sociale sikkerhedsnet [World Bank 2012]. Sociale 
sikkerhedsnet er vigtige, fordi de kan mindske fattigdommen 
og beskytte den fattigste del af befolkningen mod 
udefrakommende chok som fødevarekrisen og oliekrisen i 
2008 og nu igen i 2011-2012. Eller mod naturkatastrofer som 
jordskælvet på Haiti, oversvømmelserne i Pakistan eller 
tørkerne på Afrikas Horn og i Sahel-området. Her kan sociale 
sikkerhedsnet beskytte befolkningen gennem krisen og – hvis 
de er solide, effektive og nationale – hurtigt udvides til at 
støtte de indbyggere, der kastes ud i nød og elendighed. De 
kan indfange de mange mennesker, som ellers kan falde helt 
igennem fattigdomsgrænsen med dramatiske følger. 
Erfaringerne har her vist, at sikkerhedsnettene kan modvirke 
ubodelig menneskelig skade og sikre, at familierne overlever, 
at børnene ikke sulter, og at de stadig kommer i skole. 

Samtidig har en række erfaringer vist, at netop kontantbaseret 
nødhjælp kan have en række fordele i stedet for f.eks. 
fødevarehjælp. Hvis mennesker, der er ramt af konflikt eller 
katastrofer, modtager penge frem for fødevarer, så giver det 
dem øget fleksibilitet. Det styrker samtidig lokale indkøb og 

kan dermed stimulere den lokale økonomi. Uddeling af mad 
kan omvendt ødelægge forholdene for lokale landmænd. Og 
så kan pengene hjælpe familierne med at komme hurtigere ud 
af krisen, fordi de kan bruge pengene til at investere i såsæd 
eller landbrugsredskaber, hvis regnen vender tilbage efter en 
tørke. Eller de kan tage hjem igen og investere i ny produktion 
efter en konflikt. Uddeling af fødevarer giver færre 
muligheder for modtagerne. Igen kan etablering af 
permanente sociale sikkerhedsnet med uddeling af penge til 
de fattigste indbyggere ruste et land til også at håndtere 
konflikter eller naturkatastrofer. Det sociale sikkerhedsnet i 
Etiopien, Productive Safety Net, har fået en stor del af æren 
for at landet og befolkningen klarede sig betydeligt bedre 
gennem den sidste tørke end flere af nabolandene. Og 
betydeligt bedre end i 1970‘erne og 1980‘erne, hvor Etiopien 
blev ramt af alvorlig hungersnød.

Dertil kommer, at der også kan være makroøkonomiske 
fordele ved sociale sikkerhedsnet. Det er en erkendelse, der i 
høj grad blev etableret efter den asiatiske økonomiske krise i 
1997. Her mente kritikkerne (og dem tilhørte jeg), at det 
internationale samfund brugte alt for mange penge på at 
redde bankerne og valutakursen og alt for få penge på at redde 
borgerne gennem socialprogrammer og offentlige 
investeringer. Og at det bidrog til at forværre krisen [MS 
1998]. 

Sociale sikkerhedsnet kan nemlig virke som en slags 
økonomisk stabilisator. Hvis der kommer en økonomisk krise, 
vil antal modtagere af kontanthjælp gå op. Det kan trække 
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veksler på statskassen og forværre nationalregnskabet, men 
samtidig være med til at stimulere økonomien og trække 
landet ud af krisen igen. Sociale sikkerhedsnet er 
kontra-cykliske, som en økonom ville sige det. De udgør et 
automatisk element i en keynesiansk økonomisk politik, hvor 
staten spænder livremmen ud og forsøger at sparke gang i 
økonomien, når krisen kradser. 

Udbetalingerne giver også mulighed for at øge investeringerne 
i en krisetid, hvilket igen kan kickstarte økonomien. Endelig 
kan det betyde øgede offentlige anlægsarbejder, hvis 
udbetalinger af kontanthjælp er koblet til en arbejdsindsats 
fra modtagerne, såkaldte ”Cash-for-Work”-programmer. Der 
kan blive bygget veje, dæmninger eller anden offentlig 
infrastruktur, hvilket igen kan hjælpe økonomien på fode. 
Sociale sikkerhedsnet kan med andre ord virke positivt ind i 
den økonomiske politik – hvis håndteret korrekt. Det kræver 
selvfølgelig, at de ikke trækker for store veksler på de 
offentlige budgetter.

Fordelen ved sociale sikkerhedsnet er også, at de gør det 
nemmere for den enkelte familie at håndtere de kriser, som 
uvægerligt rammer. Det kan være dødsfald i familien, 
arbejdsløshed eller sygdom. Uden et socialt sikkerhedsnet kan 
det tvinge familierne ud i drastiske handlinger som at sælge 
deres jord, hus eller at tage børnene ud af skolen eller undlade 
at købe medicin. Med et socialt sikkerhedsnet kan alt det 
undgås, og det får familierne bedre igennem krisen og 
stærkere ud på den anden side. 

I en række lande udbetales kontanthjælpen til kvinderne, og 
det kan også bidrage til ligestillingen i familierne og beskytte 
kvindernes position gennem kriser. Evalueringer af 
programmer i Mexico og Tyrkiet viser, at de kvinder, som fik 
udbetalt kontanthjælpen, sikrede sig en stærkere position i 
familien, ny frihed, øget selvsikkerhed, viden og information.  
Programmerne kan også sikre, at pigerne fortsat kommer i 
skole og får mad og medicin. Erfaringerne fra en række kriser 
viser desværre, at kvinderne og pigerne er mest udsatte. I 
værste fald ryger kvinder og piger ud i prostitution eller giftes 
alt for tidligt væk, når krisen rammer. De sociale 
sikkerhedsnet kan være med til at modvirke den tendens. 

Det interessante ved de sociale sikkerhedsnet er også, at de 
ofte er forholdsvis billige. Programmerne, selv de mest 
generøse af dem, kan typisk udvikles for mindre end to pct. af 
bruttonationalindkomsten (BNI). De store og højtprofilerede 
programmer i Brasilien og Mexico koster endda kun omkring 
0,5 pct. af BNI. Det er billigt sammenholdt med udgifterne 
ved at lade være.  Sociale sikkerhedsnet kan f.eks. give et 
betydeligt bidrag til at bekæmpe underernæringen af børn, 
som i de værst ramte lande skønnes at give et tab for landet på 
2-3 pct. af BNI om året – for slet ikke at tale om de 
dramatiske konsekvenser for de ramte børn i form af sult, 
sygdomme, manglende indlæring og livslange skader (se Figur 
2.2).

Dertil kommer, at sociale sikkerhedsnet typisk er billigere end 
andre typer indgreb til gavn for de fattige. Mens et social 
sikkerhedsnet kan etableres for under to pct. af BNI, bruger 
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mange fattige afrikanske lande et par procent af deres BNI på 
at give subsidier til fødevarer og benzin for at hjælpe deres 
fattige [World Bank 2012]. Globalt bruger verden over 500 
milliarder dollars, eller omkring én procent af verdens 
samlede BNI, på subsidier til brændstof. Det er næsten fem 
gange så meget som den samlede udviklingsbistand. 
Tilsvarende har landbrugsstøtte også været brugt 
fordelingspolitisk til gavn for landmænd, ikke mindst i rige 
lande. Det er stærkt ineffektivt og griber forstyrrende ind i 
markedet. Dertil kommer, at f.eks. subsidier til benzin og 
brændstof primært gavner den rigeste del af befolkningen. 
Fordelingsprofilen er elendig. 

Her må jeg med min økonombaggrund hive velfærdsteoriens 
hovedsætninger frem. I en folkelig udgave kan de 
opsummeres til: ”Hold nallerne væk fra priserne, og fordel 
velfærden gennem direkte fordelingsmekanismer.” Der kan 
selvfølgeligt være eksternaliteter (omkostninger der ikke 
afspejles af priserne), der gør det fornuftigt at blande sig i 
priserne, f.eks. CO2-afgifter for at redde klimaet eller afgifter 
på cigaretter for at redde rygerne. Men det er alt andet lige 
langt mere effektivt at fordele gennem direkte 
socialprogrammer målrettet de fattigste end gennem 
prissubsidier. Og subsidier til energi eller fødevarer for at 
bekæmpe fattigdommen er med sikkerhed meget ineffektive i 
forhold til at etablere sociale sikkerhedsnet for de fattigste. 

En kættersk tanke, især som udviklingsminister, er at 
overveje, hvordan det havde set ud med fattigdommen, hvis 
donorlandene i stedet for de mange særskilte projekter og 

programmer, der er gennemført over de seneste 50 år, blot 
havde givet de fattigste mennesker penge i hånden og overladt 
resten til dem selv. Et land som Tanzania modtager omkring 
65 dollars i udviklingsbistand per indbygger om året. Det 
skønnes, at omkring en tredjedel af befolkningen lever for 
under én dollar om dagen (nu justeret til 1,25 dollar om 
dagen). Hvis hele udviklingsbistanden blot blev udbetalt til 
den fattigste tredjedel af befolkningen, så kunne de få næsten 
200 dollars hver om året eller over en halv dollar om dagen. 
Det er ikke urealistisk at antage, at gennemsnitsindkomsten 
for den del af befolkningen, der lever under 
fattigdomsgrænsen, er i samme størrelsesorden, dvs. omkring 
en halv dollar om dagen. Hvis hele udviklingsbistanden blot 
blev udbetalt kontant direkte til de fattigste mennesker i 
Tanzania, så kunne deres gennemsnitsindkomst derfor 
fordobles, og en meget stor del af dem ville med et snuptag 
komme op over fattigdomsgrænsen. Hvis vi kunne udbetale 
mere præcist afhængigt af deres eksisterende indkomst, 
kunne vi med stor sandsynlighed – og rent statistisk 
selvfølgeligt – helt afskaffe fattigdommen i Tanzania. Tager vi 
hensyn til, at en dollar i Tanzania har en købekraft, der er 
langt større end en dollar i USA, ville regnestykket se endnu 
mere positivt ud. 

Dette er selvfølgeligt kun et illustrativt og meget forsimplet 
regneeksempel. Det er jo ikke helt så enkelt, for udbetalingen 
af pengene kræver ordentlige institutioner, infrastruktur, 
fravær af korruption og et velfungerende samfund. 
Beregningen forudsætter samtidig at fattigdommen ikke ville 
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blive påvirket, hvis den nuværende udviklingsbistand blev 
fjernet. Der skal jo fortsat investeres i uddannelse, sundhed, 
politi, retsvæsen, postvæsen, landbrugsudvikling, veje, havne, 
elektricitet og meget andet. Det skal der også være råd til. 
Fattigdom er ikke kun et spørgsmål om penge, men også et 
spørgsmål om uddannelse, adgang til sundhedsydelser og 
fravær af isolation og diskrimination. 

Hvis hele udviklingsbistanden blev udbetalt kontant til 
befolkningen, ville det derfor betyde, at regeringen i Tanzania 
blev nødt til at øge beskatningen af befolkningen, og så ville 
fattigdomseffekten mindskes. Det ville være vanskeligt, men 
dog have den ekstra positive sideeffekt, at regeringen ville 
blive afhængig af befolkningen på en langt mere kontant 
måde, end den er i dag. Det er ofte, og ganske berettiget, 
blevet kritiseret, at regeringerne i fattige lande er mere 
afhængige af og ansvarlige over for udenlandske donorer end 
over for deres egen befolkning. Men det ville samtidig være 
svært at øge beskatningen, da det netop er en akilleshæl for 
mange fattige lande, at skattesystemerne ikke fungerer. 

Den simple pointe er dog, at hvis vi i stigende grad brugte 
udviklingsbistanden på sociale sikkerhedsnet, kunne vi 
måske, som regneeksemplet illustrerer, både styrke kampen 
mod fattigdommen og skabe regeringer, der var mere 
ansvarlige over for deres egen befolkning. Det ville ikke være 
så ringe endda. 

Samtidig skal det noteres, at en række lande, ikke mindst i 
Afrika med lande som Tanzania, Mozambique og Ghana i 

spidsen, oplever høje økonomiske vækstrater, uden det for 
alvor fører til mindre fattigdom. Det er der mange grunde til, 
men en del af løsningen er at udbygge de sociale 
sikkerhedsnet. Der er i stigende grad råd til det, og det kan 
give en bedre fordeling og mindre fattigdom. Tanzania har for 
nylig lanceret dets planer for at etablere et socialt 
sikkerhedsnet, hvor fattige kan få kontanthjælp, mod at de til 
gengæld sikrer skolegang for børnene eller 
sundhedsforbedringer for de ældre. 

Der er med andre ord mange grunde til, at vi skal støtte 
udviklingen af sociale sikkerhedsnet. Ifølge Verdensbanken 
har dusinvis af fattige lande de seneste år udviklet nye sociale 
sikkerhedsnet, udvidet de gamle og moderniseret og 
effektiviseret deres programmer. Otte ud af ti fattige lande har 
planer om at styrke eller udvide deres sociale sikkerhedsnet, 
men der er i mange lande langt igen. Hvis man tager den 
fattigste femtedel af befolkningen, så er det i Afrika kun 
omkring en fjerdedel af dem, der har adgang til sociale 
sikkerhedsnet, mens tallet i Europa/Centralasien er tæt på tre 
fjerdedele (Figur 7.4) [World Bank 2012]. Men den politiske 
vilje til at udvikle sociale sikkerhedsnet er tilstede i mange 
lande, og det skal udnyttes. 

Sociale sikkerhedsnet kan bestemt ikke løse alle 
fattigdomsproblemer, og der skal jo også skabes vækst til at 
finansiere programmerne. Alt for mange af programmerne er 
stadig ikke gode nok. De når ikke ud til alle, især ikke i 
landområderne; de er for dårligt organiserede, for dyre, for 
ukoordinerede, eller betingelserne er for vage og ukonkrete. 
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Så der er nok at tage fat på. Men grundideen er god og rigtig. 
Og den er helt i tråd med en rettighedsbaseret 
udviklingsmodel, som både skaber ansvarlige stater og aktive 
borgere med sociale rettigheder.

Vi kan – ikke mindst med erfaringerne fra det nordiske 
velfærdssystem – spille en rolle for udviklingen af sociale 
sikkerhedsnet, så de bliver effektive, bæredygtige og 
målrettede. Og vi kan gennem budgetstøtten være med til at 
finansiere dem og forbedre dem.

Nemmere at overvåge
Når bistanden kanaliseres gennem regeringen til 
sammenhængende sociale programmer, bliver det endvidere 
nemmere for folkelige foreninger og den frie presse at 
overvåge, kritisere og forbedre programmerne. Det er langt 
nemmere at forholde sig til et samlet system for 
sundhedsforsikring i Ghana end at forholde sig til stribevis af 
donorers særskilte programmer i forskellige distrikter. Der 
kan samtidig blive udviklet national statistik, målemetoder og 
evalueringer, som netop kan sætte fokus på, om 
programmerne virker. For det gør de ikke altid. Oxfam har 
f.eks. været ude med barsk kritik af sundhedsforsikringen i 
Ghana for ikke at nå ud til nok fattige mennesker [Oxfam, 
2011]. 

Her kan informationsteknologien også spille en vigtig rolle, 
både til at udvikle programmerne, overvåge dem og – helt 
konkret – til at overføre pengene. Som beskrevet i kapitel 5, 
breder mobilteknologien sig med stor hast selv i meget fattige 

områder, og det kan øge informationen om socialprogrammer 
og adgangen til dem. Der kan etableres gratistelefonnumre, 
hvor borgerne kan ringe ind og bede om information eller 
klage. Flere lande har allerede i forbindelse med afholdelsen 
af valg etableret biometriske systemer til personregistrering, 
der kan hjælpe med identifikation. Det kan også på sigt bruges 
til udbetaling af kontanthjælpen. 

I Kenya bruges mobiltelefonbetalingssystemet M-Pesa, som 
nævnt i kapitel 5, nu af ikke mindre end 17 millioner 
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Kilde: World Bank 2012, s. 11.

FIGUR 7.4 Andelen af de 20 pct. fattigste, der har adgang 
til sociale sikkerhedsnet.
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mennesker til at overføre penge og betale for varer og ydelser, 
og systemet breder sig hastigt til en række andre lande. 
M-Pesa bruges også til mikrokredit, overførsler fra 
gæstearbejdere i udlandet og betaling af transport. Den slags 
løsninger vil i fremtiden gøre det langt nemmere at overføre 
penge fra sociale sikkerhedsnet direkte til den enkelte familie 
– og kvinde. 

En yderligere fordel er, at der med etableringen af nationale 
socialprogrammer kommer et behov for både en ihærdig 
indsats for at oplyse om programmerne, sikre de fattigste 
mennesker adgang til programmerne og skabe mulighed for at 
klage over programmerne. En række folkelige foreninger 
omstiller derfor deres virke fra selv at udbyde sociale ydelser 
til snævre grupper i mindre områder til i stedet at bliver 
fortalere for bedre adgang og bedre kvalitet i de nationale 
socialprogrammer. Det giver god mening, men det kan være 
en svær omstilling. Foreningerne får jo langt flere penge og 
medarbejdere, hvis de selv driver skoler og 
sundhedsklinikker, end hvis de laver analyser, 
oplysningsarbejde og lobbyarbejde over for regeringen. 

Dermed ikke sagt, at folkelige foreninger og private 
virksomheder ikke har nogen rolle at spille i leveringen af 
sociale ydelser. Det har de, og det vil de fortsat have i mange 
fattige lande. Op mod en tredjedel af det samlede 
sundhedsvæsen i lande som Malawi og Zambia drives f.eks. af 
kirkeligt baserede organisationer. Men det sker i en kontrakt 
med regeringen, koordineret af regeringen og (i store træk) 

betalt af regeringen. Det er ikke anderledes end danske 
privathospitaler eller det amerikanske sundhedsystem. 

Der er stadig mange små foreninger, der i dag ukoordineret og 
ubæredygtigt driver sociale tilbud finansieret af donorpenge 
uden at være en del af en samlet plan. Det sker både i rige og 
fattige lande. De har ofte kun specielle tilbud til særlige 
grupper, og de følger andre standarder. De giver deres 
medarbejdere højere løn, hvilket gør det svært at opretholde 
niveauet, når donorerne trækker sig ud. De kan skrævvride et 
sundheds- eller uddannelsessystem. Nogle af foreningerne gør 
det godt. Andre af dem bør finde på noget andet at lave – og 
donorerne bør finde noget andet at bruge deres penge på. Det 
afgørende er, at det er regeringen, der har det overordnede 
ansvar og sætter sig i spidsen for at skabe nationale og 
sammenhængende sociale tilbud til landets borgere. Det kan 
kun lykkes, hvis flere penge kanaliseres gennem de nationale 
budgetter.

Stærke kontrolmekanismer
Brugen af budgetstøtte og udviklingen af stærkere sociale 
rettigheder og sociale sikkerhedsnet kan selvfølgeligt ikke, 
som allerede nævnt, stå alene. Og gør det heller ikke. Det er 
ikke en blankocheck, der sendes afsted til regeringen, men i 
stigende grad en kontrakt, der indgås, hvor donorlandene 
betaler, hvis der skabes resultater. Derfor kaldes de tre   
budgetstøttemodeller, som EU fremover vil anvende over for 
verdens fattige lande, også for kontrakter: 

65

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/index_en.htm


1) “God regeringsførelse og udviklingskontrakter”, som er 
generel budgetstøtte til de rimeligt velfungerende 
partnerlande; 

2)“Sektor-reform-kontrakter”, som er budgetstøtte til særlige 
formål, f.eks. til sundhed eller uddannelse.

3)“Statsopbygnings-kontrakter”, som er budgetstøtte til 
skrøbelige stater (se kapitel 9).

Det er den måde, vi skal arbejde med budgetstøtte i dansk 
udviklingsbistand. Klare kontrakter med kontante krav og en 
kritisk dialog. I fremtiden bør betalingen endda i endnu 
højere grad ske afhængigt af resultaterne. Flere og flere lande 
eksperimenterer med modeller, der kaldes “kontanter-ved-
levering” (Cash-On-Delivery) eller “betaling-efter-resultater” 
(Payment-By-Results). Her udbetales udviklingsbistanden 
typisk i flere rater. Den første rate falder i starten, og den 
sidste rater falder kun, hvis de aftalte resultater er opnået –  
hvis børnene er kommet i skole, patienterne behandlet, eller 
vejene bygget. Den type bistand skal sikre, at 
modtagerlandene ikke kun føler sig ansvarlige over for 
partnerlandene, men at de også føler sig ansvarlige for at 
levere konkrete resultater til deres egen befolkning. Igen et 
forsøg på at vende ansvarligheden om. 

Samtidig med kontrakterne ledsages budgetstøtte som nævnt 
altid af en række kontrolmekanismer. Det handler om alle de 
mekanismer, der er omtalt i kapitlerne om institutioner, 
åbenhed og deltagelse. Derfor bakkes budgetstøttekontrakter 
op med konkret støtte til at styrke kontrolmekanismerne. Det 

kan være støtte til, at folkelige foreninger i stigende grad 
holder øje med, at regeringen leverer sociale programmer i 
stedet for selv at levere sociale ydelser. Det er støtte til 
rigsrevisioner, ombudsmænd, retssystemer og en fri og 
uafhængig presse. De mekanismer skal holde regeringen 
ansvarlig. Og det virker. 

I 2012 blev der afsløret en meget markant korruptionssag i 
Statsministeriet i Uganda, hvor omkring 90 millioner kroner 
ud af samlet 150 millioner kroner forsvandt i et sindrigt 
svindel-setup. Programmet var finansieret af Danmark og en 
række andre lande. Den sag var en skandale af betydeligt 
omfang, og vi smækkede straks kassen i for yderligere støtte 
gennem regeringen i Uganda, krævede de involverede stillet 
til ansvar, krævede nye kontrolmekanismer og krævede vores 
penge tilbagebetalt [Danida 2012]. De krav gentog jeg, meget 
klart og tydeligt, i marts 2013 i en samtale med 
premierministeren i Kampala. Og vi får vores penge tilbage. 

Det var en meget alvorlig sag, og det vil vare længe før vi får 
genskabt tilliden. Men et lille, positivt lyspunkt var, at det var 
Ugandas egen rigsrevision, som Danmark var med til at 
opbygge, der afdækkede svindlen. Den har udviklet sig til en 
stadigt mere kritisk, uafhængig og effektiv vagthund over for 
regeringen. Derudover var det en række politikere fra de 
nordlige regioner i Uganda, som jeg mødte i Gulu i marts 
2013, der først gjorde opmærksom på, at pengene ikke nåede 
frem. Demokratiet begynder at virke. 
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Stærkere kontrolmekanismer og mere effektive institutioner i 
kampen mod korruption ses i en række andre lande. Der er 
lang vej igen, men det går den rigtige vej. Selvom vi kræver 
revisionsrapporter eller rigsrevisionsrapporter for hver en 
krone, vi sender afsted, vil vi desværre aldrig helt kunne 
undgå korruption og svindel. Det gælder også i Europa. Ghana 
vurderes, som nævnt, i dag til at være et mindre korrupt land 
end Grækenland. Sydafrika vurderes til at være mindre 
korrupt end Slovakiet [Transparency International 2012].

Men hvis vi kan styrke borgere, bevægelser og brugere i 
verdens fattige lande, der jo rammes hårdest af ineffektivitet 
og svindel, til selv at kunne kæmpe for ansvarlige institutioner 
og imod korruptionen, så får vi langt stærkere samfund. Det 
er det langsigtede mål. 

Ansvarlige regeringer og engagerede borgere. Det er 
rettighedsbaseret udvikling.
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KAPITEL 8

Ligebehandling

Hvis kvinder får samme rettigheder og 
muligheder som mænd, vil det forvandle 
samfundet og skabe markante 
forbedringer.

Foto: En pigeskole, jeg besøgte i landsbyen Dehdadi i Balkh-provinsen, 
Afghanistan. De to piger forrest hedder Rajhana (t.v.) og Shamael. De 
var 13 år, blandt de dygtigste i klassen og vil gerne være hhv. professor 
og læge.  
Fotograf: Pernille Dueholm, Udenrigsministeriet.



Kapitel 8: Ligebehandling

En helt grundlæggende forudsætning for indfrielse af 
menneskerettighederne for alle er fravær af diskrimination og 
ligebehandling af landets borgere. Her er der langt igen. I 
talrige lande findes fortsat udtalt diskrimination over for 
kvinder, etniske grupper, personer med forskellig seksuel 
orientering, unge og gamle, handicappede eller oprindelige 
folk. Der er brug for en stædig kamp for ligebehandling og 
ligestilling. Der er langt igen, men også positive fremskridt i 
mange lande. 

Da jeg i november 2011 for første gang besøgte Afghanistan, 
havde den danske ambassadør arrangeret en middag på 
ambassaden med en gruppe unge afghanske kvinder og 
mænd. Min borddame var en ung, afghansk kvinde, Freshta 
Karimi, der er en af de fremmeste forkæmpere for kvinders 
rettigheder i Afghanistan. Da vi skulle til at sætte os til bords, 
trak jeg hendes stol ud, som det sig hør og bør. Det gjorde 
hende tydeligvis meget forvirret. Hun stod først lidt forlegent 
og vurderede situationen, men tog sig så sammen og sagde 
højt: ”Det er min stol” (heraf titlen på bogen). Da jeg 
forklarede, at det var en almindelig vestlig skik at mænd 
holder stolen for deres borddamer til middagsselskaber, 
grinede hun og de øvrige afghanere højt. “Her i Afghanistan 
tager mændene fortsat stolen fra kvinderne,” fortalte de. Der 
er lang vej igen. Men hun fik det sagt. Det var hendes stol. Da 

jeg et år efter mødte hende igen, grinede vi begge bravt af 
historien (Billede 8.1).

Den organisation, Freshta Karimi kommer fra, hedder Da 
Qanoon Ghushtonky. Siden dens oprettelse har den stillet 
gratis retshjælp til rådighed for tusindvis af især kvinder i 
Afghanistan. Kvinder, der ellers ofte er blevet ladt i stikken i 
de traditionelle shariadomstole eller i et mandsdomineret 
retssystem, hvor afgørelserne ofte går kvinderne imod. 
Sammen med en forbedret lovgivning, træning og uddannelse 
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BILLEDE 8.1 Freshta Karimi, den unge kvinde fra 
middagen på ambassaden, da jeg mødte hende året efter.
Foto: Franz-Michael Skjold Melbin, Udenrigsministeriet.
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af politi og dommere har det langsomt styrket kvinders 
rettigheder i det afghanske retssystem. Der er bestemt langt 
igen, især i landområderne, men i de mere udviklede delstater 
i Herat og Kabul er der fremskridt. Det betyder også, at 
stadigt flere kvinder klager, blander sig, engagerer sig. Og 
flere kvinder kommer på ud arbejdsmarkedet. 

Det bliver en stor opgave at fastholde de betydelige fremskridt 
for kvinders rettigheder i Afghanistan, især hvis der skal 
forhandles en fredsløsning med Taleban. Derfor er det godt, at 
landet har stærke kvinder som Freshta Karimi. 

Ligestilling
Heldigvis er der tilsvarende stærke kvinder på vej frem i alle 
verdens fattige lande. Det ser jeg utallige eksempler på, hver 
gang jeg rejser – ikke mindst da  jeg i november 2012 rejste 
med HKH kronprinsesse Mary i Mozambique.

Her mødte vi Marisa, en lille, senet og sej kvinde på 40 år 
(Billede 8.2). Det lyste ud af hende, hvor stolt hun var, da hun 
kørte mig rundt i en ambulance med hylende sirener. Hun er 
en af Mozambiques første kvindelige ambulancechauffører. 
Med jobbet kan hun forsørge sin familie – der består af 
hendes egen søn og seks nevøer, som hun også tager sig af. 
Marisa og en gruppe andre kvinder har brudt ind i et ellers 
helt mandsdomineret erhverv og kører nu ambulancer og 
skraldebiler i byen Beira i Mozambique. De er blevet 
rollemodeller for deres børn, søstre og veninder.

Det gjaldt også Victoria, der havde fire børn og ikke ønskede 
flere. På en lokal sundhedsklinik, vi besøgte, ventede hun på 
at få en indsprøjtning, så hun kunne undgå flere graviditeter. 
Victoria og stadigt flere kvinder i Mozambique kræver nemlig 
selv at bestemme over deres egen krop. De vil selv bestemme, 
hvor mange børn de vil have. Selv bestemme, hvornår de vil 
have dem. Og de vil have mulighed for at føde dem i sikkerhed 
på en sundhedsklinik under ordnede forhold.

Senere mødte viAlice Mabote fra Liga Moçambicana dos 
Direitos Humanos, den sejeste 
menneskerettighedsforkæmper i Mozambique, der kæmper 
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BILLEDE 8.2 Ambulancechauffør Marisa fra Beira, 
Mozambique. Eget foto
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sammen med en hær af “barfodsjurister” for, at sikre 
kvinderne i landet retfærdige retssager, hvis de står anklaget. 
De fører sager for kvinder, der er blevet fejlbehandlet på 
hospitalerne, og for kvinder, der er blevet voldtaget eller 
banket af deres mænd.

De tre kvinder er blot eksempler på kvinder, der går foran. Og 
de er eksempler på, hvorfor kampen for kvinders rettigheder 
er så vigtig. Ikke kun for kvinderne, men for hele 
samfundsudviklingen. For når kvinder som Marisa øger deres 
indkomst, investerer de i familien. Kvinder bruger i højere 
grad end mænd pengene på mad, skolegang og sundhed til 
deres børn. Det kommer familien og i sidste ende samfundet 
til gode. Når kvinderne bliver valgt ind i kommunalbestyrelse 
og parlamenter, så kommer der flere penge til uddannelse, 
sundhed og til kampen imod fattigdom. Et gammelt, men 
sigende ordsprog lyder, at “hvis man uddanner en mand, så 
uddanner man en person. Uddanner man en kvinde, så 
uddanner man en hel familie eller landsby.” Det kommer der 
meget godt ud af.

Tilsvarende kan øgede rettigheder og muligheder for kvinder 
skabe økonomisk vækst. Når kvinderne, der er drivkraften i 
landbrugssektoren i mange fattige lande, får lov til at eje jord, 
købe såsæd og tage lån i banken, stiger fødevareproduktionen. 
Det bidrager til kampen mod sult og til at skabe vækst og 
arbejdspladser. Får de kvindelige landmænd rettigheder og 
muligheder på lige fod med mænd, giver det derfor klare 
økonomiske gevinster. En række studier viser, at det kan øge 
landbrugsproduktionen med 5-10, ja, helt op til 20 pct. Samlet 

kunne ligestilling i landbruget bidrage til at løfte 150 millioner 
mennesker ud af sult og underernæring. Får kvinderne 
uddannelse og muligheder på arbejdsmarkedet, giver det øget 
vækst og højere indtjening. Det er ”smart økonomi”, som 
Verdensbanken har udtrykt det [World Bank 2011]. 

En række afrikanske lande har fundet enorme ressourcer af 
kul, mineraler og naturgas, men den mest værdifulde 
ressource, landene har, er kvinderne. Det er derfor ikke kun et 
spørgsmål om ligestilling og menneskerettigheder, men om at 
skabe stærke samfund, vækst og velstand. Om uddannelse, 
sundhed og mindre fattigdom.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har også sagt det ganske 
klart: “FN investerer i kvinder, fordi det er den rette ting at 
gøre, og fordi det er fornuftigt at gøre – formentlig noget af 
det mest fornuftige, vi nogensinde kan gøre.” Derfor har vi et 
stærkt fokus på kvinders rettigheder og muligheder i 
Danmarks udviklingssamarbejde.

Reproduktive rettigheder
Et centralt indsatsområde er kvinders reproduktive 
rettigheder, som de kaldes. Det handler om kvinders ret til 
selv at bestemme, hvor mange børn de vil have og hvornår. Og 
til at få dem under sikre forhold. Sikrer vi den ret, sikrer vi 
kvinderne indflydelse på deres eget liv. 

Igen handler det både om kvinders rettigheder og om 
økonomisk udvikling. Får kvinderne uddannelse og lov til selv 
at bestemme, hvor mange børn de vil have, betyder det færre 
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børn (se kapitel 11). Det mindsker befolkningstilvæksten, og 
det kan igen mindske forsørgerbyrden og give landene en unik 
periode med høj vækst pr indbygger og nye muligheder. Det er 
en del af forklaringen på væksteventyret i lande som Kina, 
Sydkorea og Vietnam. Der var færre at forsørge og flere til at 
tage en tørn.

Der er over 200 millioner kvinder i verden, der ikke har råd 
til, adgang til eller viden om effektiv prævention, og derfor 
føder børn, selv om de ikke ønsker det. Kvinder i 
landområderne er særligt hårdt ramt. På landet i verdens 
fattige lande bliver 45 pct. af kvinderne gift, inden de fylder 18 
år. Det er dobbelt så mange som i byerne. Tidlige ægteskaber 
og svangerskaber begrænser pigernes muligheder for at skabe 
egne sociale netværk og deres muligheder for uddannelse, og 
det indebærer ofte også en større risiko for deres helbred. 
Derfor er netop pigers og kvinders seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder helt centralt for Danmarks 
udviklingsarbejde.

Verdens kvinder - unge og ældre, gifte og ugifte - skal have 
adgang til seksualundervisning, prævention, adgang til 
uddannet fødselshjælp samt andre reproduktive 
sundhedsydelser, inkl. sikre aborter hvis nødvendigt. I 
Danmark opfatter vi disse rettigheder som en selvfølge. Men 
de er genstand for ophedede diskussioner i internationale 
fora, bl.a. i FN, hvor en uhellig – eller nærmere hellig – 
alliance af religiøse og konservative kræfter med tiltagende 
styrke forsøger at underminere den rettighedsbaserede tilgang 
til seksuel og reproduktiv sundhed og de rettigheder, der blev 

vedtaget i forbindelse med befolkningskonferencen i Cairo i 
1994. 

Ikke mindst konservative kristne kirker i USA har oprustet i 
kampen mod kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. 
Den amerikanske organisation Family Watch International, 
der ledes af mormonen Sharon Slater, har flere gange fløjet 
ambassadører og FN-delegerede fra afrikanske lande til deres 
hjemsted i Arizona til såkaldte familiekampagner. Her 
fremfører organisationen sin stærke modstand mod emner 
som abort, seksualundervisning og homoseksualitet.  

En rettighedsbaseret strategi er derfor også at gå op imod 
kultur, fordomme, religion og politiske forhold, der fastholder 
kvinder i ulighed og diskrimination.

Seksuelle rettigheder
Endnu mere markant bliver debatten, når det handler om 
seksuelle rettigheder. Retten til selv at bestemme over sin 
seksualitet, retten til ikke at have tvungen sex eller blive 
oversat for seksuelle overgreb og – noget af det mest 
kontroversielle – retten til selv at vælge sin seksuelle 
orientering og partner. Det kan i den grad skabe debat. 

Jeg husker et rådsmøde i Det lutherske Verdensforbund, som 
jeg deltog i, da jeg var international chef i Folkekirkens 
Nødhjælp. Det startede med en festlig og farverig ceremoni i 
den lokale kirke i Arusha, Tanzania, men allerede i 
velkomsttalen tordnede den lokale præst mod homoseksuelle. 
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Det var altså unaturligt, sagde han, når en “tyr hoppede op på 
en anden tyr”.

Præsident Mugabe i Zimbabwe har kaldt de homoseksuelle for 
”værre end svin og hunde”. I Somalia blev et lesbisk par i 2001 
dømt til døden. På det afrikanske kontinent er det forbudt at 
være bøsse i omkring 38 lande og kun lovligt i 13 (Figur 8.1). 
Og selv i de progressive lande er der langt, før homoseksuelle 
får samme rettigheder og muligheder som andre. Der er lang 
vej igen, før afrikanske homoseksuelle kan blive gift i en kirke.

Der bliver dog, langsomt men sikkert, øget åbenhed omkring 
homoseksualitet. Ved Det sociale Topmøde i Nairobi i 2007 
besøgte jeg et telt, Q-stop, der satte fokus på homoseksuelles 
rettigheder i Afrika med deltagelse af foreninger fra en række 
afrikanske lande. Der var et af de mest besøgte og 
omdiskuterede telte. Det foregik ved, at bøsser og lesbiske sad 
rundt omkring på hvide plastikstole og fortalte om deres liv – 
omgivet af nysgerrige tilhørere. Og lige så fordømmende, 
afrikanere kan være over for homoseksuelle, lige så bramfrie 
er de ofte omkring sex.  

På en af stolene sad en ung, lesbisk kvinde fra Kenya, der blev 
omringet af nysgerrige afrikanere. Spørgsmålene haglede ned 
over hende: ”Religion? Hvornår fandt du ud af det? Hvem er 
moderen, og hvem er faderen? Hvordan gør I det?” Ikke alle 
tilhørere var positive. Kvinden fortalte blandt andet, at der 
dagen før havde været en anden afrikansk kvinde, der havde 
sagt til hende, at hun ville ønske, at hun var en mand, så hun 
kunne voldtage hende! Men den unge kvinde stod modigt 

frem og mente, at homoseksualitet altid havde været en del af 
Afrika og faktisk først blev tabu, da de hvide missionærer 
ankom.

Det er der noget om. For mens der i nogle afrikanske lande, 
med Sydafrika i spidsen, skabes bedre forhold for 
homoseksuelle, så sker der stadig tilbageskridt i andre lande – 
blandt andet i lande, hvor stærkt højreorienterede 
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FIGUR 8.1 Kort over lovgivning omkring homoseksualitet
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protestantiske kirker eller fundamentalistiske muslimske 
bevægelser vinder frem.

I Uganda fremsatte et medlem af parlamentet, David Bahati, i 
2009 et nyt lovforslag imod homoseksualitet – i folkemunde 
kaldet “Kill the Gays”-loven, fordi forslaget ville indebære 
dødsstraf for visse former for homoseksualitet 
(homoseksualitet med børn eller med risiko for 
HIV/AIDS-smitte eller ved gentagne overtrædelser af 
forbuddet). For øvrige former for homoseksualitet ville det 
kunne give op til livstid. Folk med kendskab til homoseksuel 
adfærd ville også kunne straffes, hvis de ikke anmeldte det.

Lovforslaget blev fremsat første gang kort tid efter, at Bahati 
havde deltaget i et møde med medlemmer af stærkt 
konservative amerikanske kirker og radikale 
anti-homoseksualitetsgrupper fra USA. De havde advokeret 
for, at homoseksualitet var en trussel mod den afrikanske 
familie og mod de afrikanske børn [Kaoma 2012]. 

Lovforslaget fra Bahati er i lodret strid med grundlæggende 
menneskerettigheder, med Det afrikanske 
Menneskerettighedscharter og med stor sandsynlighed også 
med grundloven i Uganda. Men det har ikke hindret 
behandlingen i parlamentet, hvor det dog indtil videre er 
hensygnet i et udvalg. Meget tyder på, at udvalgsbehandlingen 
anbefaler, at dødsstrafbestemmelsen fjernes, men loven vil i 
så fald stadig været i modstrid med internationale principper 
om anti-diskrimination og grundlæggende 
menneskerettigheder. Det vil dog, efter alt at dømme, ikke 

hindre parlamentet i at vedtage lovforslaget. De foreløbige 
tilkendegivelser tyder endda på et overvældende flertal for 
loven. Det afspejler befolkningens holdning, hvor over 80 pct. 
stadig er modstandere af homoseksualitet. Der er lang vej 
igen. Heldigvis tyder meget på, at både regeringen og 
præsident Museveni er imod loven og vil udstede et veto, og at 
loven, hvis den stadig skulle blive vedtaget, vil blive 
underkendt af forfatningsdomstolen. Men både lovforslaget 
og processen vidner om, at homoseksuelle stadig har meget 
svære forhold i mange lande.

Et centralt problem er, hvordan vi fra dansk side skal forholde 
os, hvis der ligefrem sker markante tilbageskridt i et af vores 
partnerlande, når det gælder fundamentale 
menneskerettigheder. Mange ville svare, at vi skal trække 
støtten, ja måske endda helt droppe f.eks. Uganda som 
modtagerland for dansk udviklingsbistand. Tidligere 
udviklingsminister Søren Pind har således truet med at 
trække støtten til Uganda, hvis loven blev vedtaget.

Det mener jeg ikke, er det rigtige svar. Gjorde vi det, ville det 
gå ud over fattige mennesker i Uganda, og det kunne meget 
nemt også gå ud over de homoseksuelle, som ville få skylden. 
Derfor advarer både de homoseksuelles organisation i 
Uganda, SMUG, (sådan en findes heldigvis!), koalitionen mod 
loven og andre relaterede organisationer, som jeg alle har 
mødt i Uganda imod at skære i støtten. Det samme gælder 
Amnesty International. 

74

http://en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Anti-Homosexuality_Bill
http://en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Anti-Homosexuality_Bill
http://prospect.org/article/exporting-anti-gay-movement
http://prospect.org/article/exporting-anti-gay-movement
http://www.apple.com/dk
http://www.apple.com/dk
http://www.sexualminoritiesuganda.net/
http://www.sexualminoritiesuganda.net/
http://www.ugandans4rights.org/
http://www.ugandans4rights.org/


Omvendt kan vi ikke sidde det overhørigt, hvis loven faktisk 
vedtages og gennemføres. Men fremfor at skære i støtten bør 
svaret i endnu højere grad være at omlægge støtten til 
folkelige foreninger eller institutioner, som står vagt om 
menneskerettighederne og om seksuelle mindretals 
rettigheder. Ugandas menneskerettighedskommission bliver 
heldigvis et stadigt stærkere bolværk mod 
menneskerettighedskrænkelser, og flere og flere folkelige 
foreninger engagerer sig. Det skal vi udnytte. Det skal vi 
støtte. Og den spæde men gode nyhed er, at befolkningens 
holdninger, ikke mindst i lyset af debatten, ser ud til at 
bevæge sig mod en mere positiv holdning over for 
homoseksuelle. 

Det kræver stædighed og et langt, sejt træk at kæmpe for 
menneskerettighederne. Vi truer ikke med at trække os. Vi 
truer med at blive og engagere os i kampen for ligebehandling 
og menneskerettighederne. 

Ligebehandling i praksis
At sikre ligebehandling i praksis er en ganske betydelig 
opgave. Det kræver oplysning og information for at nedbryde 
fordomme og fremme tolerance og tillid. Det kræver 
lovgivning om anti-diskrimination og stærke institutioner for 
at sikre, at lovgivningen overholdes. Det kræver fokus på 
inklusion i skoler og sundhedssystemer og initiativer for at 
fremme lige deltagelse på arbejdsmarkedet. Det kræver 
målrettede programmer og initiativer for at hjælpe 
minoriteter og marginaliserede grupper. Ofte er det 

nødvendigt, at behandle mennesker forskelligt for at sikre alle 
lige muligheder. 

Der er utallige udfordringer, men også utallige gode 
eksempler på at det kan lade sig gøre. De blev fremlagt og 
diskuteret på en FN konference om ulighed, som jeg var 
med-vært for i København i 2013 sammen med Ghana, 
UNICEF og UN Women. Den baggrundsrapport, der blev 
lavet til konferencen er et overflødighedshorn af eksempler 
på, hvorfor ligebehandling er vigtigt, og hvordan det gøres i 
praksis [UNICEF/UN Women 2013]. 

En afgørende del af en strategi for at bekæmpe ulighed er at 
støtte de aktører og organisationer, der kæmper for 
ligebehandling. Vigtigst er måske støtten til folkelige 
foreninger, der går forrest i indsatsen mod diskrimination. 
Under besøget i Mozambique besøgte vi også kvindenetværket 
Forum Mulher, der samler ikke mindre end 70 organisationer 
i kampen for kvinders rettigheder. Det var opmuntrende at 
høre de mange medlemsorganisationer i netværket berette om 
rækken af aktiviteter for at fremme kvinders ligestilling. Det 
var lige fra radioprogrammer for kvindelige landmænd, 
netværk af unge kvindelige studerende, uddannelse, træning, 
teaterstykker, seminarer, demonstrationer ... 

De jublede, da jeg berettede, at både statsministeren (Helle 
Thorning-Schmidt), nummer 2 (Margrethe Vestager) og 
nummer 3 (Annette Vilhelmsen) i den danske regering var 
kvinder, og at vi iøvrigt var et monarki ledet af en dronning. 
HKH Kronprinsesse Mary’s tilstedeværelse og tale gjorde 
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tilsvarende stort indtryk. Det kan lade sig gøre. Den type 
stærke netværk æder sig langsomt ind på mændenes 
privilegier. 

Kampen for ligebehandling kan også fokusere på støtte til 
udviklingen af retsvæsenet eller til centrale offentlige eller 
halvoffentlige institutioner som uafhængige 
menneskerettighedskommissioner, der i mange lande har 
formået at styrke indsatsen for menneskerettighederne og 
mod diskrimination. Tilsvarende har oprettelsen af 
ombudsmænd eller tilsvarende institutioner - noget Danmark 
har støttet i en række lande - bidraget til ligebehandling af 
udsatte grupper af offentlige myndigheder. I lande som El 
Salvador og Honduras har ombudsmands-institutionerne 
været centrale i kampen mod militærets magtbase og mod 
korruption og magtmisbrug i politiet og retsvæsenet [Dodson 
2006]

Internationalt står en række stærke, folkelige foreninger 
forrest i kampen for ligebehandling. Det gælder foreninger 
som Iwgia, der i mange år har kæmpet for oprindelige folks 
rettigheder, Amnesty International, der traditionelt har haft 
fokus på politiske fanger, men nu breder dagsordenen ud til 
også at gælde økonomiske og sociale rettigheder, det 
internationale Dalit Solidaritets Netværk med fokus på 
diskrimination mod kasteløse, Human Rights Watch, der ofte 
står forrest i kampen imod diskrimination og overgreb i 
konfliktsituationer, og talrige andre internationale foreninger. 
Det tager tid, men det virker.

Samtidig har FN styrket indsatsen imod diskrimination 
betydeligt med en lang række kontrolkomiteer, der løbende 
sætter landene under lup og fokuserer på krænkelser og 
diskrimination. Det ser vi mere på i kapitel 12.

Ligebehandling er et helt afgørende princip i en 
rettighedsbaseret udviklingspolitik. Alle skal behandles ens. 
Det gælder kvinder, religiøse og seksuelle mindretal, 
oprindelige folk og mennesker med handicap. Der er desværre 
hver eneste dag utallige eksempler på, at det ikke sker. 
Eksempler på grov diskrimination, vold, forskelsbehandling, 
undertrykkelse. 

At sikre ligebehandling er dog ikke kun et rigtigt princip. Det 
er også, som vi skrev det i konklusionen fra 
Ulighedskonferencen i København, rigtigt i praksis, fordi 
mere lige samfund giver social kapital, social 
sammenhængskraft, tillid og tolerance og dermed innovation, 
økonomisk vækst og bæredygtig udvikling [Obeng, Bach, Lake 
and Bachelet 2013]. Det ser vi mere på i kapitel 11.

Også derfor er en rettighedsbaseret strategi vigtig. 
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KAPITEL 9

Skrøbelighed

For 10 år siden var parolen, at vi skulle 
undgå at samarbejde med staterne i 
verdens skrøbelige lande. I dag er 
parolen præcis det modsatte.

Foto: Maduddeling i Mogadishu, Somalia, Dansk Flygtningehjælp. 
Fotograf: Peter Hove Olesen/Politiken



Kapitel 9: Skrøbelighed

I september 2012 var jeg i Yemen og spiste middag med den 
amerikanske ambassadør. Vi kom til at tale om Afghanistan, 
hvor han tidligere havde været udstationeret. Han fortalte om 
et besøg i en afghansk landsby for en del år tilbage. Da han 
spurgte landsbyens indbyggere, hvad de havde fået ud af den 
internationale intervention, havde de peget på en skole og 
sagt, at den havde de fået af – lad os sige – danskerne. Så 
havde de peget på en sundhedsklinik, den havde de vist fået af 
amerikanerne. En brønd havde de fået af FN eller en folkelig 
forening. Sådan blev det ved. Da ambassadøren så spurgte 
dem, hvad de havde fået fra deres egen regering, svarede de: 
“Ingenting”. Derefter så de iøvrigt vrede og skuffede ud. 

Det er et problem. Det er endda et meget stort problem. For 
hvis ikke befolkningerne i verdens skrøbelige lande oplever, at 
regeringen, staten gør en forskel og leverer konkrete 
forbedringer i den enkelte landsby, så vil de aldrig bakke op 
om staten. Så vil de aldrig vende sig mod fremtiden og vende 
ryggen til fortiden, til krig og konflikt.

Derfor har Danmark nu ændret strategi. Det begynder at 
virke. I november 2012 besøgte jeg Balkh-provinsen i det 
nordlige Afghanistan. Det er et område i landet, hvor 
sikkerheden er forbedret, og jeg kunne gå rundt uden hjelm 
og sikkerhedsvest. Jeg besøgte en skole, kvindegrupper, 
landmænd, folkelige foreninger og hjemvendte flygtninge. Det 

Afghanistan findes også. På en skole i landsbyen Dehdadi 
mødtes jeg med landsbykomiteen. Da formanden skulle byde 
os velkommen, startede han med at takke regeringen i 
Afghanistan for støtten til skolen og til projekter i området 
(Billede 9.1). 

Det var en lille men vigtig sejr. Og det markerer, at strategien i 
Afghanistan i de seneste år er lagt om. En stor del af støtten, 
for Danmark er det over 50 pct., kanaliseres nu direkte 
igennem den afghanske stat, som en slags budgetstøtte. Det er 
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BILLEDE 9.1 Møde med landsbykomiteen i Dehdadi, 
Balkh-provinsen, Afghanistan. Formanden sidder på 
forreste række til højre. Foto: Pernille Dueholm, 
Udenrigsministeriet.

figure:38722F05-BC14-4901-8273-22C2D48D5214
figure:38722F05-BC14-4901-8273-22C2D48D5214


staten, der leverer konkrete ydelser til befolkningen. 
Selvfølgelig kunne man forfængeligt ønske, at 
landsbyformanden havde startet med at takke den danske 
regering – det er jo i høj grad os, der betaler – men det helt 
afgørende er, at det er lykkedes at få den afghanske regering 
til at levere øget sikkerhed, skoler, sundhedsklinikker og 
støtte til de enkelte lokalsamfund. 

Det er endda lykkedes ganske pænt. Nu skal tallene tolkes 
med stor forsigtighed, for det er vanskeligt at få troværdig 
statistik i et så skrøbeligt land. Men de undersøgelser, der 
findes, peger på, at omkring 7 millioner børn (heraf 1/3 piger) 
nu kommer i skole mod omkring én million børn (og stort set 
ingen piger) for 10 år siden. Omkring 60 pct. af befolkningen 
har nu adgang til sundhedsklinikker mod under 10 pct. for 10 
år siden [AIHRC 2011]. Børnedødeligheden og 
mødredødeligheden er faldet markant. Væksten er fordoblet. 
Og de afghanske sikkerhedsstyrker, politiet og hæren står nu i 
spidsen for sikkerheden i over 80 pct. af landet. Der er stadig 
enorme udfordringer, men de fremskridt har skabt en livline 
mellem staten og befolkningen i Afghanistan, som aldrig før 
har været der. Borgerne har oplevet en lysere fremtid, og den 
nægter de at opgive. I landsbyen nævnt ovenfor er oprørerne 
ikke længere velkomne. Det samme gælder mange andre 
steder i landet. 

Spørger man den afghanske befolkning, og det gør Asia 
Foundation løbende, hvad der har gjort en forskel for dem, 
peger de især på ting som bedre sikkerhed og skolerne som 
væsentlige forbedringer. Det viser en undersøgelse 

gennemført af organisationen Asia Foundation i 2012. Der 
spores både en øget optimisme og en stigende positiv 
opbakning til staten i Afghanistan. 3/4 af de 6.300 afghanere, 
der deltog i undersøgelsen, svarede, at regeringen i 
Afghanistan gør enten et godt arbejde eller et nogenlunde 
godt arbejde (Figur 9.1). Det gælder ikke mindst på områder 
som skoler, sundhed og sikkerhed, hvor ansvaret i stigende 
grad er overført til den afghanske stat. Langt dårligere går det 
inden for områder som vækst, arbejdspladser og kampen mod 
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Kilde: Asia Foundation 2012

FIGUR 9.1 Andelen af befolkningen i Afghanistan med en 
positiv eller nogenlunde positiv opfattelse af statens indsats 
på udvalgte områder (procent).
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korruption. Her er der brug for forbedringer [Asia Foundation 
2012]. Selvom tallene er usikre, viser de, at der er skabt en 
positiv dynamik med levering af konkrete forbedringer og 
opbakningen til staten.

Det giver samtidig en helt konkret afhængighed mellem stat 
og befolkning. I december 2012 mødte jeg en ung 
medarbejder fra Finansministeriet i Afghanistan. Han 
fortalte, at da han blev ansat i 2003, var der kun én computer 
i hele Finansministeriet. I dag er hele økonomiforvaltningen 
elektronisk, og lønninger til hundredtusinder af offentligt 
ansatte overføres direkte til deres personlige bankkonti. 
Dermed er der skabt endnu en afgørende livline mellem en 
stat og en befolkning. Betalingerne vil stoppe, hvis staten 
bryder sammen. 

En række evalueringer af udviklingssamarbejdet i Afghanistan 
bakker også op om Danmarks strategi. I en evaluering af 
støtten til skolerne i Afghanistan fra 2003-2010 konkluderes 
det, at strategien med at levere bistanden gennem de 
afghanske myndigheder har været værdifuld og skabt 
resultater: Ud over de omtalte ca. 7 millioner børn i skole, er 
der etableret mere end 8.500 lokale skoleråd. Antallet af 
skoler under Undervisningsministeriet er steget med omkring 
10.000. Der er blevet uddannet 93.000 nye lærere, så antallet 
af lærere er ottedoblet. Millioner af skolebøger er blevet trykt, 
en ny læseplan udarbejdet og administrationens kapacitet 
styrket betragteligt. Strategien byggede nemlig på et tæt 
samarbejde med Undervisningsministeriet. Det lykkedes med 
andre ord både at få mange børn i skole og at få ministeriet til 

at fungere langt bedre. Omvendt, konkluderede evalueringen, 
ville donorstøtte leveret uden om staten have bidraget til at 
undergrave statens kapacitet og risikeret at mindske 
legitimiteten [Danida 2012b]. 

Der er begået mange og meget alvorlige fejl i den 
internationale indsats i Afghanistan – både den militære og 
den civile. Men vi har lært af de dyrt købte erfaringer. I dag 
ved vi, at det vigtigste ikke er kampen mod Taleban, men 
derimod at beskytte den afghanske civilbefolkning. I dag ved 
vi, at det ikke handler om at få befolkningen over på vores 
side, men at få befolkningen over på Afghanistans side. At få 
befolkningen til at tro på, at der kan bygges et land, en stat, et 
samfund, et fællesskab op. Det er i høj grad en 
rettighedsbaseret indsats. En ansvarlig stat der kan levere 
konkrete ydelser til befolkningen.

En rettighedsbaseret tilgang kan og skal derfor også anvendes 
i skrøbelige lande, selvom staten er ekstremt svag. Vendt på 
hovedet fremstår pointen endnu tydeligere: En 
rettighedsbaseret tilgang skal netop anvendes i skrøbelige 
lande, fordi staten er ekstremt svag. 

Det er en forholdsvis ny erkendelse. For kun et årti siden var 
parolen at holde sig væk fra verdens skrøbelige lande og i 
hvert fald ikke samarbejde med stater og regeringer i de 
skrøbelige lande. I stedet skulle man satse på de gode og 
nemme lande, hvor mange mennesker hurtigt kunne komme 
ud af fattigdommen, og så håbe på, at det bredte sig til mere 
skrøbelige nabolande. I dag er parolen den modsatte: Det er 
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helt nødvendigt at engagere sig i verdens skrøbelige lande, for 
ellers breder problemerne i de lande sig til nabolandene. Og 
det er nødvendigt at forsøge at styrke staterne og de offentlige 
institutioner i verdens skrøbelige lande, for ellers kommer de 
aldrig til at fungere. 

Dermed løber vi en også stor risiko for, at projekterne går galt, 
eller at pengene ender i korruption, for det er en skrøbelig stat 
og svage institutioner. Men risikoen ved ikke at engagere os 
kender vi, og den er endnu større. Det er risikoen i form af 
international terror, pirater, konflikter, store 
flygtningestrømme – og ikke mindst den store risiko som den 
ekstremt udsatte befolkning løber. 

Derfor engagerer vi os i stigende grad i verdens skrøbelige 
lande. Den nye danske udviklingsstrategi slår fast, at 

Danmark skal styrke arbejdet med konfliktforebyggelse, 
stabilisering og genopbygning i skrøbelige og konfliktramte 
stater [Danida 2012a]. Det skal ske med udgangspunkt i 
menneskerettighederne, det internationale samfunds ansvar 
for at beskytte befolkningen mod overgreb (Responsibility to 
Protect) og med fokus på på statsopbygning, retssikkerhed og 
social udvikling. 

Samtidig er verdens skrøbelige lande selv begyndt at gå foran. 
En lang række af dem har dannet en sammenslutning, g7+, og 
den såkaldte New Deal-aftale fra 2011 har sat fokus på 
vigtigheden af at bygge både freden og staterne op på samme 
tid. Det handler både om demokratiudvikling, sikkerhed, 
retstilstand, økonomisk udvikling og serviceydelser til 
befolkningen (se Tabel 9.1.). Uden en stærkere stat, der kan 
levere konkrete forbedringer for befolkningen, vil landene 
aldrig opleve stabilitet, fred og økonomisk vækst. Der er skabt 
en international dialog om, hvordan det kan gøres, som jeg 
har æren af at være medformand for sammen med Østtimors 
dynamiske finansminister Emilia Pires. 

Det fascinerende ved denne dialog er, at det i stigende grad er 
g7+ landene, der leverer og på principperne lægger pres på os 
i de rige lande. Mange skrøbelige lande har fortsat store 
problemer med magtmisbrug, korruption og ineffektivitet. 
Her er det svært, at tro på at staten vil føre en positiv forskel. 
Men i flere skrøbelige lande har regeringerne nu skabt spæde 
resultater, styrket demokratiet, og øget respekten for en række 
centrale menneskerettigheder. Her har regeringerne stærkt 
brug for opbakning og anerkendelse. Men mange af verdens 
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Legitim politik Fremme inklusive politiske aftaler og 
konfliktløsning

Sikkerhed
Etablere og styrke befolkningens 
sikkerhed

Retstilstand
Håndtere uretfærdighed og øge 
befolkningens adgangen til retssikkerhed

Økonomisk fundament
Skabe arbejdspladser og forbedre 
levevilkår

Indtægter og 
serviceydelser

Håndtere indtægter og bygge kapacitet til 
ansvarligt og retfærdigt at levere 
serviceydelser
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rige lande tøver og hænger fast i gamle mønstre for, hvordan 
vi engagerer os. Den amerikanske kongres vil ikke give den 
amerikanske regering lov til at yde støtte gennem staterne. 
Mange europæiske lande tøver af frygt for, at det går galt og 
dermed får politiske konsekvenser for regeringer og 
udviklingsministre. Og både det amerikanske 
udviklingsministerium USAID og europæiske, statslige 
udviklingsorganisationer kræver benhård branding af egne 
resultater i et forsøg på at få befolkningen både ude og 
hjemme til at bakke op om udviklingsbistanden. Vestlige 
lande prøver at købe sig til indflydelse og opbakning på den 
korte bane, men glemmer, at det kan koste resultater og 
opbakning på den lange. 

Tænk nu, hvis alle udenlandske aktører og 
nødhjælpsarbejdere i Somalia, der i 2012 endelig fik en valgt 
præsident og en skrøbelig men legitim regering, i stedet for at 
bruge tøj og logoer fra FN, USAID eller Røde Kors valgte at 
bruge tøj og logoer fra “staten i Somalia”. Skete det, ville 
befolkningen med ét opleve en meget synlig stat overalt i 
landet, og en stat, der leverede konkrete fremskridt. Det 
kunne styrke den skrøbelige regering og bygge en stat og en 
fred op på samme tid. I dag er regeringen i Mogadishu 
desværre kun, ja præcis, en regering for Mogadishu. De når 
ikke meget længere ud end hovedstaden. Tilrettelagde vi 
indsatsen anderledes, kunne vi i højere grad hjælpe 
regeringen i Mogadishu med at få gennemslag i hele Somalia 
og dermed styrke den sociale kontrakt med befolkningen. 

Forudsætningen er dog selvfølgeligt, at det er en legitim og 
ansvarlig regering, og her kniber det fortsat.

Det er pointen i New Deal-aftalen, der er opbygget ud fra 
principperne i en rettighedsbaseret tilgang. Den sætter fokus 
på ansvarlighed og ejerskab hos regeringerne og engagement 
og deltagelse hos borgere. Den udviklingskontrakt, vi skal 
indgå med verdens skrøbelige lande, skal basere sig på klare 
mål og resultater til gengæld for en effektiv og koordineret 
bistand gennem og i tråd med landets egne institutioner og 
politikker. Vi løber en risiko. Men risikoen ved ikke at gøre det 
er markant større.

Nødhjælpsrettigheder
En rettighedsbaseret tilgang er derfor også relevant for meget 
skrøbelige lande og meget vanskelige situationer. Det gælder 
selv i flygtningelejre, hvor en rettighedsbaseret tilgang også 
vinder frem. Som beskrevet i kapitel 3 kan et 
identifikationskort udstedt til flygtninge, der ankommer til en 
flygtningelejr, give dem både en følelse af tryghed og 
værdighed og sikre dem ret til de basale sociale ydelser. 

Dertil kommer, at de internationale retningslinjer for det 
humanitære nødhjælpsarbejde (Sphere-standarderne) har 
stadfæstet helt konkrete minimumsydelser, som alle 
flygtninge har ret til. En flygtning har for eksempel ret til 
minimum 2.100 kcal pr dag i mad, 15 liter vand om dagen og 
maksimalt 500 meter hen til vandposten, et overdækket areal 
at bo i på mindst 3,5 m2 pr individ o.s.v. Dertil kommer mere 
borgerlige/politiske rettigheder som retten til at deltage aktivt 
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i planlægning og implementeringen af indsatsen, retten til 
information og til at klage. Det er de internationale 
menneskerettigheder oversat til en katastrofesituation, og det 
illustrerer, at en rettighedsbaseret tilgang både kan bruges i 
langsigtet udvikling og i nødhjælpsindsatsen. 

Inddrages flygtningene mere aktivt, kan det gøre indsatsen 
mere effektiv og give bedre resultater. Et klassisk eksempel på 
det modsatte var en flygtningelejr, hvor man placerede 
toiletterne tæt på fælleskøkkenet. Det betød, at ingen kvinder 
af kulturelle og praktiske årsager ville anvende køkkenet. Den 
fejl kunne være undgået, hvis kvinderne fra starten var blevet 
inddraget i planlægningen. En rettighedsbaseret tilgang kan 
virke bøvlet og besværlig, men den kan spare både tid, penge 
og problemer på længere sigt.

Her er der også udviklet og bliver fortsat udviklet 
internationale standarder og certificeringssystemer 
(Humanitarian Accountability Partnership (HAP)) for at 
sikre, at de foreninger og organisationer, der udfører 
nødhjælpsarbejdet, lever op til grundlæggende standarder for 
ansvarlighed, kvalitet, deltagelse og effektivitet. 

I min tid som international chef i Folkekirkens Nødhjælp 
gennemgik vi processen for at opnå en HAP certificering. Det 
var en temmeligt omfattende øvelse.  Vi skulle lave klare 
beskrivelser af, hvordan vi tog beslutninger, og hvem, der tog 
dem. Vi skulle redegøre for, hvordan de mennesker, vi 
forsøgte at hjælpe, kunne påvirke vores arbejde og, hvis 
nødvendigt, klage over vores indsats. Og vi skulle klart 

beskrive, hvordan vi sikrede, at alle medarbejdere blev 
uddannede efter de internationale standarder. 

Det var en anelse stressende. Jeg husker, da jeg skulle til 
eksamen. Det havde jeg ikke været i mange år, og jeg var 
faktisk lidt nervøs, da jeg kom ind til certificeringsholdet. Det 
første, de spurgte mig om, var: “Hvad er dit ansvar?” Det blev 
vist et temmeligt rodet svar. Det gik nemlig ikke blot at sige, at 
jeg jo var international chef! Jeg skulle redegøre for, hvordan 
ansvaret var fordelt, hvordan vi tog beslutninger, og dermed 
hvordan borgere og brugere i Danmark og verdens fattige 
lande kunne deltage og påvirke os. Det var hårdt arbejde, men 
efter næsten to års indsats bestod vi (Billede 9.2). 
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Dette blot for at illustrere, at en en rettighedsbaseret tilgang 
ikke er et tag-selv-bord. Det kræver klare principper, 
politikker, standarder, metoder, arbejdsgange og uddannelse. 
Vi kan ikke tillade eller acceptere en situation som i Haiti efter 
jordskælvet i 2010. Her strømmede hundredvis af 
velmenende foreninger til, især fra USA, mange uden viden, 
kapacitet eller erfaringer i nødhjælpsarbejdet. Når fattige 
mennesker har grundlæggende rettigheder, har 
nødhjælpsorganisationerne også et stort ansvar for at sikre, at 
de kan overholde dem og indfri dem. 

Derfor er det også min klare holdning, at vi fremadrettet kun 
skal give penge til nødhjælp i akutte katastrofesituationer til 
organisationer, der har tilstrækkelig økonomisk og 
administrativ kapacitet til at forvalte dem effektivt, og som 
overholder de grundlæggende retningslinier for ansvarlighed, 
deltagelse, samarbejde og åbenhed. De krav vil gælde fra 
2015. Og vi skal fra dansk side fortsat bidrage aktivt til 
udvikling af de internationale humanitære standarder (se 
Joint Standards Initiative)

Det er rettighedsbaseret udviklingssamarbejde i praksis. Og 
det kan godt lade sig gøre. Selv i skrøbelige lande og ved krig, 
konflikt og katastrofer.
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KAPITEL 10

Retssager

Kan sociale og økonomiske rettigheder 
forfølges i en retssal? 
Ja, det kan det. Og det bliver de i 
stigende omfang.



Kapitel 10: Retssager

I en tilgang til udvikling baseret på menneskerettighederne 
bruges ofte de meget juridiske og ret uforståelige betegnelser 
rettighedsholdere og ansvarshavere. 

Ansvarshavere er især staten. Det gælder alle statens 
institutioner fra parlamenter og ministerier til dommere, 
skolelærere og landbrugsrådgivere. Ansvarshaverne har 
ansvaret for at indfri og implementere de grundlæggende 
rettigheder for alle borgere i landet. Indimellem tales også om 
moralske ansvarshavere. Det kan være folkelige foreninger, 
internationale organisationer, religiøse samfund eller private 
virksomheder. De har også et ansvar for at respektere, 
beskytte og indfri menneskerettighederne.

Rettighedsholdere er hver eneste borger i verden uanset race, 
farve, køn, sprog, religion, politisk overbevisning, etnisk eller 
social oprindelse, handicap, ejendom, alder eller seksuel 
orientering. Rettighedsholderne skal have mulighed for og 
kapacitet til at udøve deres rettigheder, formulere krav over 
for ansvarshaverne og for at håndhæve deres rettigheder 
gennem et retssystem. Det er den sidstnævnte mekanisme, vi 
har fokus på i dette kapitel: Rettighedsholdernes mulighed for 
at kæmpe for deres rettigheder, både de civile/politiske og de 
sociale/økonomiske rettigheder, i et formelt rets- eller 
klagesystem.

Der er ingen, der betvivler, at det skal være muligt at forfølge 
de civile/politiske menneskerettigheder igennem et 
retssystem, og det forekommer i alle retsstater i hele verden.  
Det gælder alt fra sager om ytringsfriheden, sager om 
uretmæssige fængslinger og tortur, foreningsfriheden eller om 
ejendomsretten. 

Mere omdiskuteret er det, i hvilket omfang det skal være 
muligt at håndhæve økonomiske/sociale rettigheder gennem 
formelle retssystemer eller klagesystemer. Den mulighed er 
allerede en fundamental del af det danske samfund. Det 
gælder sager om manglende overholdelse af de sociale eller 
økonomiske rettigheder, som borgerne har krav på i den 
danske velfærdsstat. Det sociale Nævn og 
beskæftigelsesankenævnene behandler hvert år omkring 
35.000 klager over offentlige myndigheders afgørelser om 
danskernes rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning 
og beskæftigelseslovgivningen [Ankestyrelsen 2012].

Den samme tendens er ved at brede sig til verdens fattige 
lande. Ikke alene indskrives flere og flere økonomiske, sociale 
og kulturelle menneskerettigheder i flere og flere forfatninger 
(Figur 2.1). Der åbnes også i et voksende antal lande op for, at 
de økonomiske og sociale menneskerettigheder kan søges 
indfriet gennem de formelle retssystemer eller 
klagemekanismer. 

Den traditionelle skelnen mellem negative 
menneskerettigheder, der kan gøres til genstand for 
afprøvning i et retssystem, og positive menneskerettigheder, 

86

http://www.slvidensbank.dk/da/Articles/Socialworkers/Rammebetingelser/Ankestatistik%202012.aspx
http://www.slvidensbank.dk/da/Articles/Socialworkers/Rammebetingelser/Ankestatistik%202012.aspx
figure:12F8356E-83C6-4E11-B9C4-E4FAA6D2414D
figure:12F8356E-83C6-4E11-B9C4-E4FAA6D2414D


der ikke kan, giver ikke længere mening (se kapitel 2). Det 
giver tværtimod mening at styrke den juridiske håndhævelse, 
også af de sociale/økonomiske menneskerettigheder. Det er 
en vigtig del af en rettighedsbaseret tilgang.

Sociale retssager
Et af de lande, hvor en juridisk tilgang til 
menneskerettighederne har skabt de mest fundamentale 
forandringer for fattige mennesker, er måske Indien. Et af de 
solide eksempler er kampagnen for retten til mad. Her tog en 
lille gruppe indiske borgere i 2001 skridtet fuldt ud og anlagde 
sag ved de indiske domstole mod regeringen for ikke at 
overholde den ret til mad, som ellers var nedfældet i 
forfatningen. De pegede på, at millioner af indere, i strid med 
forfatningen, led af underernæring og fejlernæring. Det der 
ofte betegnes som den “stille sult”. Gruppen førte sagen hele 
vejen til højesteret. Og det endte med, de vandt.

Nu kan man selvfølgeligt mene, at et resultat i en retssal ikke 
gør nogen forskel. Men det gjorde det i Indien. Resultatet blev 
nemlig, at højesteret afsagde en række dekreter, der kunne 
sikre, at retten til mad fik virkning i praksis. Et af dem var, at 
alle indiske skolebørn havde ret til et godt og nærende måltid 
mad i skolen. Et andet resultat var etableringen af det sociale 
sikkerhedsnet National Rural Employment Guarantee 
Scheme, der blev omtalt i kapitel 7. Derudover har det ført til 
en række andre programmer for spædbørn, gravide kvinder 
og ældre [Mander 2012]

Skolemadsprogrammet har ført til, at over 100 millioner børn 
i dag får skolemad i Indien – det største ernæringsprogram i 
verden (Billede 10.1). Da jeg for nogle år tilbage mødte den 
kommisær, som den indiske højesteret udpegede til at holde 
øje med programmet, Harsh Mander, fortalte han, at mange 
børn var så fattige, at de tog en del af skolemaden med hjem 
og delte med deres familie. Da jeg mødte ham igen i Danmark 
i februar 2013, berettede han engageret, at en egentlig 
lovgivning omkring retten til mad nu var tæt på at blive 
vedtaget i det indiske parlament. En kampagne han har 
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engageret sig ihærdigt i [Mander 2012]. Hvis det lykkes vil det 
yderligere gøre staten i Indien ansvarlig for at sikre mad til 
alle indiske borgere. Retssagen og kampagnen har skabt 
solide resultater.

Samtidig er der et stadigt stærkere folkeligt engagement i at 
holde øje med, at børnene faktisk får mad, og at kvaliteten er 
god nok – hvilket ikke altid er tilfældet. Foreninger, der 
tidligere selv forsøgte at lave ernæringsprojekter, bruger nu i 
stedet deres energi på at holde staten ansvarlig for 
skolemadsprogrammet og ernæringsprogrammet til 
spædbørn. Det er et eksempel på, at en rettighedsbaseret 
tilgang kan give markante fremskridt for millioner af 
mennesker på meget kort tid og både kan bidrage til en 
(mere) ansvarlig stat og til øget folkelig deltagelse. 

Et andet klassisk eksempel er kampagnerne og retssagerne i 
Sydafrika for retten til HIV/AIDS-medicin. Her ignorerede de 
politiske beslutningstagere i lang tid befolkningens krav om 
adgang til HIV/AIDS medicin. Den nuværende præsident, 
Zuma, der dengang var formand for den nationale 
AIDS-komite, udtalte endda i 2006, at man kunne forhindre 
spredningen af HIV ved at tage et koldt brusebad efter at have 
haft sex. Der var udtalt uvidenhed og manglende ansvarlighed 
fra regering og beslutningstagere. 

Det ændrede sig efter en sag anlagt af den sydafrikanske 
Treatment Action Campaign (Billede 10.2). I sagen ved 
Sydafrikas forfatningsdomstol anklagede de den 
sydafrikanske stat, fordi staten afviste at tilbyde gravide 

kvinder medicinen Neverapine, som kan hindre overførslen af 
HIV/AIDS-smitte til de ufødte børn. Domstolen afgjorde, at 
det var i strid med forfatningens bestemmelser (27 (1)) om 
adgang til basale sundhedsydelser. Domstolen udtalte også, at 
der var tilstrækkelig kapacitet i sundhedsvæsenet til at 
administrere uddelingen af medicinen og sikrede dermed et 
landsdækkende program for at hindre spredningen af 
HIV/AIDS fra mødre til børn. Et afgørende skridt i kampen 
mod HIV/AIDS i Sydafrika [ICJ 2008]. Studier har estimeret, 
at det gennembrud har reddet omkring én million børn fra at 
dø [Norheim and Gloppen 2011]. 
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BILLEDE 10.2 Treatment Action Campaign i Sydafrika 
har skabt markante fremskridt for landets 
HIV/AIDS-smittede med brug af retssager, kampagner og 
lobbyarbejde (her med hjælp fra Nelson Mandela). 
Kilde: http://www.tac.org.za/

http://www.tac.org.za/
http://www.tac.org.za/
figure:A57A5ACA-A73F-4553-92DF-AD58F34959E9
figure:A57A5ACA-A73F-4553-92DF-AD58F34959E9
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/080819_justiziabilitt_esc.pdf
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/080819_justiziabilitt_esc.pdf


Den retssag og kampagne var iøvrigt inspireret og initieret af 
en international kampagne, der også tog udgangspunkt i en 
retssag om medicin. I 2001 var jeg som formand for 
Mellemfolkeligt Samvirke stærkt engageret i kampagnen mod 
de 41 medicinalvirksomheder, der havde anlagt sag mod 
regeringen i Sydafrika for brud på de internationale 
patentregler, fordi de i en ny lovgivning sikrede parallelimport 
af  billig kopimedicin til netop HIV/AIDS-smittede. Det blev 
til en international kampagne, hvor vi blandt andet skrev 
avisindlæg og demonstrerede foran Novo Nordisk på 
Nørrebro i København. Det var samtidig en retssag, der 
illustrerede en potentiel konflikt mellem to typer af 
internationale rettigheder: Medicinalvirksomhedernes 
intellektuelle ejendomsret over medicinen, og 
HIV/AIDS-patienternes menneskerettighed til sundhed og 
behandling. 

Kampagnen førte ikke alene til, at medicinalvirksomhederne 
droppede retssagen, men også til en international erklæring 
om TRIPS-aftalen og offentlig sundhed, der tilpassede de 
internationale regler for intellektuelle ejendomsrettigheder 
under Verdenshandelsorganisationen (WTO) og sikrede 
verdens fattige lande adgang til billigere medicin. Det førte 
også til, at en række medicinalvirksomheder indførte 
differentierede priser og sænkede priserne på medicin til 
verdens fattige lande markant. Prisen på HIV/AIDS-medicin 
faldt over de næste år med over 90 pct. (Figur 10.1) [MSF 
2012]. En kampagne og en retssag førte til markante 
fremskridt for adgangen til medicin.

Der er utallige andre eksempler på, at sociale/økonomiske 
rettigheder nu forfølges i det formelle retssystem i verdens 
fattige lande. Retten til tag over hovedet i Sydafrika, brud på 
sundheds- og miljørettigheder i Nigeria, sundhedsforsikringer 
i Argentina, og HIV/AIDS-medicin i Indien [Gloppen 2005, 
ICJ 2008]. Det er en opmuntrende udvikling, som kan styrke 
fattige mennesker i at kæmpe for deres grundlæggende 
menneskerettigheder. Det kan godt lade sig gøre at inkludere 
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Kilde: MSF 2012

FIGUR 10.1 Prisen på livsforlængende medicin mod 
HIV/AIDS i dollars for hhv. original medicin og 
kopimedicin.
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økonomiske og sociale rettigheder i et retssystem. Og sker det, 
kan det gøre en markant forskel.

Retssager er ikke nok
Brugen af retssager er dog ikke nok. Det viser den kritik af en 
juridisk tilgang til håndhævelse af sociale/økonomiske 
rettigheder, som er kommet fra de to liberale forskere og 
debattører, Jacob Mchangama fra Cepos og Christian 
Bjørnskov fra Århus Universitet [Mchangama og Bjørnskov 
2012]. Deres argument er, at indskrivning af de økonomiske, 
sociale, kulturelle rettigheder i national lovgivning ikke fører 
til sociale forbedringer, og at der er en række juridiske og 
magtfordelingsmæssige problemer ved at anvende disse 
rettigheder og retsliggøre dem. Derfor bør Danmark holde op 
med at behandle de økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder og de borgerlige og politiske rettigheder som 
udelelige og alene fokusere på borgerlige og politiske 
rettigheder. Danmark “skal droppe 
menneskerettighedstilgangen”, argumenterer de. 

Den kritik baserer sig på en statistisk analyse af 
sammenhængene mellem indførelse af retten til uddannelse, 
sundhed eller socialhjælp og den sociale og økonomiske 
udvikling i 160 lande over en 50-årig periode fra 1960 til 
2010. Den meget markante konklusion er, at indførelse af en 
egentlig ret til sundhed, uddannelse og social sikkerhed ikke 
giver nogen gevinster. Tværtimod påstår de to forfattere, at 
indførelsen af ret til uddannelse fører til et tab af uddannelse 
på mellemlangt sigt og ingen effekt på langt sigt. Der findes 

heller ingen signifikante gevinster ved at indføre en ret til 
sundhed eller social sikkerhed. På kort sigt vurderes det 
derimod betyde en stigning i uligheden i fattige lande. 
Derudover mener de, at undersøgelsen viser, at der er 
væsentlige negative økonomiske bivirkninger forbundet med 
indførelsen af sociale rettigheder, især når rettighederne kan 
forfølges i en retssal. De to forfattere argumenterer, at 
indførelsen af sociale rettigheder vil give et øget udgiftspres, 
som kan spores i udviklingen af priser og landenes 
internationale konkurrenceevne. Særligt fattige lande vil 
opleve en forøget inflation en periode efter indførelsen af en 
eller flere sociale rettigheder og dermed også en forringet 
konkurrenceevne, konkluderer forfatterne.

Hvis det skulle være rigtigt, ville det være et markant anslag 
mod ideen om at sætte det brede sæt af menneskerettigheder 
forrest i kampen mod fattigdommen.  

Et nærmere kig på analysen sår dog tvivl om konklusionerne. 
For det første er hele forudsætningen for analysen – nemlig, 
at man kan se en klar effekt på sundhed og uddannelse, når 
sociale rettigheder skrives ind i forfatningen – stærkt 
tvivlsom. At sociale og økonomiske rettigheder kommer med i 
en grundlov kan skyldes ideologiske årsager, som bestemt 
ikke fremmer investeringer i sundhed og uddannelse. Det kan 
f.eks. være socialistiske regeringer, som skriver rettighederne 
ind, men samtidig fører en økonomisk politik, der ødelægger 
landets økonomi og gør det umuligt at finansiere skolerne og 
sundhedssystemet.
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Der er samtidig mange andre faktorer end forfatningen, der 
påvirker investeringerne i sundhed og uddannelse i et land. 
Rettighederne indskrives ofte i grundlove i forbindelse med 
historisk betingede revisioner af forfatningerne, f.eks. i 
forbindelse med et lands uafhængighed eller ved et 
systemskifte. De begivenheder kan falde sammen med andre 
omvæltninger som økonomiske kriser, konflikter, krige eller 
naturkatastrofer, der ikke fremmer implementeringen af 
menneskerettighederne. 

I mange lande er rettighederne indskrevet i nye forfatninger i 
forbindelse med et opgør med kolonitiden og under Den kolde 
Krig. Her oplevede mange fattige lande markante økonomiske 
tilbageslag, og det påvirkede deres investeringer i sundhed og 
uddannelse. At tro, at rettigheder indskrevet i en grundlov i 
sig selv gør en forskel kort tid efter, er usandsynligt. Og det 
bekræfter analysen faktisk. Der er simpelthen alt for meget 
støj, og effekterne kan meget vanskeligt indfanges i en simpel 
statistisk model.

Det, at rettighederne kan forfølges i en retssal, behøver heller 
ikke i sig selv at betyde øget udgiftspres og inflation. Enkelte 
af de sociale/økonomiske menneskerettigheder, ikke mindst 
princippet om anti-diskrimination, kan man kræve indfriet 
øjeblikkeligt. Og det behøver i mange sammenhænge ikke at 
koste penge. Andre kan kun kræves indfriet gradvist. 

I Sydafrika har der som nævnt været en række retssager 
omkring sociale og økonomiske rettigheder. Her har 
forfatningsdomstolen slået fast, at regeringen ikke kan undslå 

sig forpligtigelsen til at sikre sociale og økonomiske 
rettigheder med henvisning til pengemangel. Men 
forfatningsdomstolen har også udtalt, at mangel på 
økonomiske ressourcer kan fordre, at de politikker og 
programmer, der skal fremme overholdelsen, implementeres 
over tid og ikke med det samme [McKay and Vizard 2005]. 
Det er en helt central pointe i en tilgang baseret på 
grundlæggende menneskerettigheder. 

Der tales om en progressiv realisering af de sociale og 
økonomiske rettigheder. Staten skal gøre alt, hvad den kan, 
men kan ikke gøre mere, end den kan. En rettighedsbaseret 
tilgang og en ansvarlig økonomisk politik kan derfor godt gå 
hånd i hånd. Meget afhænger af den konkrete 
implementering, og det indfanger den simple statistiske 
analyse ikke. 

Dertil kommer, at selve de statistiske metoder, som de to 
forfattere anvender, er højst diskutable. Regressioner af den 
type med så mange variable, lande og tidsperioder og med et 
så usikkert datagrundlag vil med garanti få nogle variable til 
at udvise korrelation. Det er ren statistik. Selv en blind høne 
kan finde sammenhænge, hvis den laver tilpas mange 
regressioner. De sammenhænge, forfatterne finder, vil være 
tilfældige og meget usikre, og de vil afhænge meget af selve 
den matematiske formulering. Forfatterne finder da også en 
række meget spøjse og noget usandsynlige resultater – f.eks. 
at økonomisk vækst ikke påvirker sundhedstilstanden, at 
rettigheder giver ulighed på kort sigt, men lighed på langt sigt, 
at rettigheder giver øgede offentlige udgifter i én formulering 
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og faldende i en anden. Og mange resultater er langt fra sikre 
(signifikante). De to forfattere bevæger sig rundt i det 
statistiske kviksand, og her kan man meget nemt synke ned.

Endelig, og vigtigst, er det stærkt forenklet at påstå, at en 
rettighedsbaseret udvikling – og kampen for 
økonomiske/sociale rettigheder – kan beskrives ud fra, om 
rettighederne er indskrevet i en grundlov og kan forfølges i en 
retssal. For det første er det ikke nok at se på de juridiske 
muligheder for at føre sociale retssager. Hvorvidt det faktisk 
fører til sociale retssager afhænger i høj grad af en række 
andre faktorer som juridiske traditioner, kultur, træning af 
dommere og tilgængeligheden af information [Gloppen 
2005].

Dertil kommer, at en rettighedsbaseret udvikling, som 
beskrevet i denne bog, er uendeligt meget mere og meget 
andet end sociale retssager eller rettigheder indskrevet i en 
forfatning. Der findes bestemt studier, der indikerer, at det 
faktisk fører til fremskridt når et land undertegner 
internationale menneskerettighedskonventioner inden for 
sundhed, reproduktive rettigheder, uddannelse og 
børnerettigheder [Darrow 2012]. Men det er kun en del af en 
rettighedsbaseret tilgang. Menneskerettighederne er der jo – 
indskrevet i globale konventioner – uanset om de er 
indskrevet i en forfatning, og uanset om landene har tilsluttet 
sig. Mchangama og Bjørnskovs analyse viser i bedste fald, om 
en rettighedsbaseret udvikling og sociale fremskridt afhænger 
af, om det er indskrevet i forfatningen eller ej. Og det gør det 
– måske – ikke.  

Det betyder bestemt ikke, at en rettighedsbaseret udvikling 
ikke virker. Talrige sociale fremskridt – fri skolegang, 
socialprogrammerne, sygesikring – er indført i fattige lande, 
uden at det er sket i forbindelse med en grundlovsændring. En 
rettighedsbaseret udvikling handler jo om den bredere sociale 
mobilisering, om hvorvidt indbyggerne i et land kan påvirke 
udviklingen, og om regeringsførelsen bygger på 
ligebehandling, ansvarlighed, deltagelse og åbenhed. Den 
handler om en regering, der lytter, og en befolkning, der råber 
op og engagerer sig. Det er langt mere end spørgsmålet om 
retssager og afprøvning af rettigheder i det formelle 
retssystem. Det er langt mere end spørgsmålet om, hvorvidt 
sociale og økonomiske rettigheder er indskrevet i en grundlov. 

Det er også rigtigt, at sociale retssager, selv når de vindes, ikke 
er nok til at sikre sociale fremskridt. Det viser erfaringerne fra 
flere lande. Og der kan bestemt være tilfælde, hvor en 
aggressiv strategi i retssystemet kan have uheldige effekter på 
samspillet mellem økonomi, politik og sociale fremskridt. Der 
er f.eks. tegn på at håndhævelsen af rettigheder gennem et 
formelt retssystem har ført til en skævvridning af de offentlige 
udgifter over mod middelklassen og dermed muligvis øget 
ulighederne i samfundet [Darrow 2012]. Det er derfor vigtigt 
at etablere retshjælpssystemer, så fattige borgere også kan 
anvende retssystemet. 

Der er også en risiko for, at retssystemet vælger de mindre 
kontroversielle sager for at undgå en politisering af 
retssystemet [Gloppen 2008]. Men sociale retssager kan være 
et vigtigt element i en bredere social mobilisering, de kan give 
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solide resultater, de kan styrke den sociale opmærksomhed, 
og de kan ikke mindst påvirke den sociale og økonomiske 
politik [Gloppen 2005]. Det sidste er måske den vigtigste 
mekanisme: Samspillet mellem retssager og en bredere social 
mobilisering.

Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at håndhævelsen af 
rettigheder i et retssystem på længere sigt er en central 
mekanisme til at sikre indfrielsen af rettighederne for alle 
borgere i verdens fattige lande. Det viser mange års praksis 
fra stort set alle rige lande. Det viser erfaringerne fra stadigt 
flere fattige lande. Et studie af erfaringerne med retssager 
inden for sundhed og uddannelse i Brasilien, Indonesien, 
Indien, Sydafrika og Nigeria indikerede, at en juridisk tilgang 
til sociale og økonomiske rettigheder havde afværget 
titusinder af dødsfald i de fem lande og skabt bedre forhold 
for millioner af borgere [Brinks and Gauri 2008].

Derudover handler en mere juridisk tilgang om 
grundlæggende retssikkerhed. Uden mulighed for at føre 
retssager svækkes mulighederne også for ofrene for 
menneskerettighedskrænkelser for at søge om erstatning. Det 
svækker statens ansvarlighed, det mindsker den forebyggende 
effekt af en retssag, og det fremmer straffrihed for 
overtrædelser [ICJ 2008]. 

Derfor er det vigtigt som led i en rettighedsbaseret strategi 
også at fremme mulighederne for at kæmpe for økonomiske 
og sociale menneskerettigheder gennem et formelt rets- eller 
klagesystem. Helt som det er sket i Danmark. 

Det er en central del af en tilgang baseret på 
menneskerettighederne. Det skal vi fremme i det danske 
udviklingssamarbejde og i det internationale samarbejde, som 
vi ser nærmere på i kapitel 12.

Men først ser vi på den anden vigtige diskussion, som 
Mchangama og Bjørnskov berører, nemlig om investeringer i 
sundhed, uddannelse og de sociale forbedringer forsinker 
eller fremmer den økonomiske vækst. 
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KAPITEL 11

Vækst

Fattigdom skal bekæmpes med 
menneskerettigheder og økonomisk 
vækst. Og meget tyder på, at 
menneskerettighederne bidrager til at 
skabe økonomisk vækst.

Foto: Produktion af julekaktusser i Kenya – samarbejde mellem en 
lokal virksomhed og et gartneri på Fyn (PKM). 
Fotograf: Elsebeth Søndergaard, Udenrigsministeriet



Kapitel 11: Vækst

Fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettigheder og 
økonomisk vækst. Det er det slogan, jeg har brugt til at 
illustrere den nye udviklingsstrategi. Menneskerettighederne 
skal sikre en bedre fordeling og mindre fattigdom. Den 
økonomiske vækst skal sikre, at der er mere at fordele og 
mulighed for at bekæmpe fattigdommen. Men i 
virkelighedens verden ser det ud til, at udsagnet er endnu 
stærkere. Meget tyder nemlig på, at menneskerettighederne 
også er med til at skabe økonomisk vækst [dette kapitel 
bygger på Bach 2006, men er opdateret og udbygget]. 

Det gælder med sikkerhed en række af de borgerlige og 
politiske rettigheder. Et velfungerende retssystem og 
beskyttelsen af den private ejendomsret er blandt de mest 
fundamentale borgerlige frihedsrettigheder, og en række 
studier viser en klar effekt på den økonomiske vækst. De 
rettigheder sikrer, at borgere frit kan vælge, hvordan de 
udnytter og tjener penge på deres ejendom, hvorvidt de vil 
sælge eller overdrage frivilligt til andre, og de sikrer 
beskyttelse mod snyd, tyveri og bedrag. Det skaber et 
afgørende fundament for økonomisk aktivitet, investeringer 
og vækst. 

Ikke mindst den peruvianske økonom Hernando de Soto er en 
stærk fortaler for private og veldefinerede 
ejendomsrettigheder som kilde til vækst [Soto 2000]. Han 

mener, at mange fattige lande er fattige, netop fordi de ikke 
har formået at sikre den private ejendomsret. Da han i 2010 
var i København, fremhævede han, at juridisk dokumentation 
for ejendomsrettigheder og velfungerende institutioner, der 
kan sikre, at privat ejendomsret kan handles, overføres og 
belånes, er kilden til vækst og velstand i de skandinaviske 
lande. De systemer mangler ofte i fattige lande. Der er kapital 
for milliarder af dollars i verdens fattige lande, der ikke er 
ordentligt registreret og beskrevet og som derfor ikke kan 
bringes i anvendelse til at skabe økonomisk vækst. 

Hernando de Soto ender med nærmest at konkludere, at den 
private ejendomsret er den eneste og afgørende kilde til 
vækst. Det er overdrevet, men de grundlæggende pointer tror 
jeg på og bakker op omkring. Der er klare beviser på, at en 
række borgerlige og civile rettigheder kan bidrage til 
økonomisk vækst. Også derfor skal de rettigheder fremmes 
som led i en udviklingsstrategi baseret på 
menneskerettighederne.

Ser man på de bredere borgerlige og politiske rettigheder, er 
billedet lidt broget. Mange vil argumentere for, at klassiske 
frihedsrettigheder som ytringsfrihed, forsamlings- og 
foreningsfrihed, valgret og stemmeret ikke er forudsætninger 
for økonomisk vækst. En række lande har opnået stor 
økonomisk vækst uden sikring af fuld ytringsfrihed, 
foreningsfrihed og afholdelse af valg. Tværtimod 
argumenteres det ofte, at netop stærke autokratiske regimer 
har været forudsætningen for deres økonomiske vækst. Det 
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leder til spørgsmålet, om demokrati i sig selv er en 
forudsætning for økonomisk vækst?

Demokrati
Det har der været mange meninger om gennem tiden [se 
UNDP 2002]. Demokratiske beslutningsprocesser og folkelig 
deltagelse kan være både besværligt, rodet og langsommeligt. 
Det er givet også derfor, at man ind imellem hører det 
synspunkt, at der er brug for en “stærk mand”, og at 
demokrati er for besværligt. En stærk leder kan bedre modstå 
presset fra de mange interessegrupper og gennemtrumfe de 
nødvendige ændringer. Et argument for, at demokrati kan 
skade økonomien, er således at alle i et demokrati vil kræve 
mere og mere, og politikerne vil have svært ved at sige nej. 
Derfor stiger de offentlige udgifter. Sociale rettigheder kan 
derfor føre til offentligt underskud og inflation. Og når 
pengene bruges til folkepensioner, hofteoperationer og 
børnechecks, er der færre penge til at investere i industri og 
produktion. Derfor kan demokrati være dårligt for den 
økonomiske vækst, lyder argumentet. 

I enkelte lande ser det bestemt ud som om, en stærk og 
enerådig hersker eller en udemokratisk regering har haft 
gavnlig indflydelse på væksten og udviklingen. Et af de mest 
omtalte eksempler er Singapore, hvor demokratiet har haft 
trange kår, mens den økonomiske vækst har været meget høj. 
Tilsvarende i Kina, hvor regimet ikke ligefrem er demokratisk, 
men hvor der også har været fuldt blus på den økonomiske 
vækst. Senere har f.eks. Etiopien og Rwanda i Afrika været 

kendt som lande med autokratiske regimer, undertrykkelse af 
forenings- og ytringsfrihed og samtidig haft høj økonomisk 
vækst. 

På den anden side er der eksempler på præcis det modsatte. 
En lang række af de lande, hvor det er gået allerværst, har 
været udemokratiske. Lande som Nordkorea, 
Burma/Myanmar og Zimbabwe har markeret sig som meget 
udemokratiske og med meget lav vækst. Det var heller ikke 
vækst, der prægede Latinamerika i tiden, hvor 
militærdiktaturer og stærke mænd dominerede. Omvendt 
oplevede Costa Rica, Latinamerikas mest stabile demokrati, 
1,1 pct. årlig vækst mellem 1975-2000, hurtigere end det 
regionale gennemsnit på 0,7 pct. Costa Rica opbyggede 
samtidig et af de mest lige samfund i Latinamerika, både når 
det gælder indkomst, uddannelse og sundhed. Med en stærk 
diktator kan det derfor enten gå rigtig godt eller rigtig, rigtig 
dårligt med den økonomiske vækst. Inde i midten finder man 
typisk de demokratiske lande, som hverken ligger helt i 
toppen eller i bunden af den økonomiske vækstkurve. 

Der er dog en række grunde til, at demokrati og 
medindflydelse kan være med til at sætte gang i den 
økonomiske vækst. Den ene er, at demokrati og deltagelse 
virker motiverende. Når befolkningerne inddrages i 
beslutningsprocessen, er de også mere villige til at bidrage til 
det fælles bedste. Demokrati sikrer befolkningen en stemme 
og indflydelse, og det kan bidrage til at skabe mere ansvarlige, 
effektive og åbne institutioner. Det er afgørende for vækst og 
udvikling som beskrevet i kapitel 4.
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En anden mekanisme går gennem den private ejendomsret. 
Demokratier kan være bedre til at fastholde og beskytte den 
private ejendomsret end diktaturstater – for slet ikke at tale 
om sammenbrudte stater, hvor der hverken er demokrati, lov 
eller orden, og hvor korruption ofte er meget udbredt. Og da 
privat ejendomsret, lov og orden som beskrevet bidrager til at 
skabe økonomisk vækst, kan demokrati også gøre det. 
Manglen på retssikkerhed påvirker investeringerne og dermed 
væksten negativt i diktaturstater. 

En fjerde mekanisme kan være, at demokratier på længere 
sigt er bedre til at styre og fastholde økonomiske reformer, 
fordi regeringen i et demokrati i højere grad bliver nødt til at 
beskytte og kompensere dem, der taber ved de økonomiske 
reformer. Regeringen i et demokratisk land vil have svært ved 
at tromle hen over en del af befolkningen, da det får 
konsekvenser ved det næste valg. Omvendt i et diktatur, hvor 
den ledende gruppe ofte vil være ligeglade med andre 
befolkningsgrupper. Men det kan i sidste ende give ballade, og 
det kan være svært at fastholde de økonomiske reformer – 
især hvis landets ledere bliver skiftet ud. Det er 
omvæltningerne i en række arabiske lande eksempler på.

Demokratier kan dermed give en mere stabil udvikling og 
færre konflikter. Ganske vist er der langt mere ballade i 
demokratier end i diktaturer. Diktaturstater er jo ofte 
kendetegnet ved, at de netop undertrykker folkelig deltagelse, 
etniske konflikter eller religiøse uoverensstemmelser. Det er 
ikke tilfældigt, at konflikterne med det muslimske mindretal, 
rohingyaerne, i Myanmar/Burma først for alvor blussede op, 

efter at demokratiet og ytringsfriheden begyndte at få 
fodfæste. 

Der er faktisk dobbelt så mange opstande og demonstrationer 
og tre gange så mange strejker i demokratier, som der er i 
autoritære regimer. Men det går ikke på samme måde ud over 
den økonomiske vækst og stabilitet. Det gør det i diktaturerne. 
Selvom optøjerne og demonstrationerne er færre, så er de 
langt mere skadelige for den økonomiske vækst i de 
udemokratiske lande, fordi spændingerne i samfundet er 
langt mere alvorlige. Demokratier undgår ikke konflikter, men 
de demokratiske institutioner giver instrumenterne til at løse 
dem fredeligt. 

Dertil kommer, at demokratier langt sjældnere går i krig med 
hinanden. Der er ganske vist undtagelser, men som 
hovedregel går demokratier sjældnere ind i krige og konflikter 
end diktaturstater [Halperin et al 2010]. Demokrati bidrager 
derfor til fred og sikkerhed, og krige og konflikter er virkelig 
skadelige for den økonomiske vækst. Estimater for 
borgerkrige har vist, at ét års borgerkrig reducerer den 
økonomiske vækst med omkring 2,2 pct. – og det tal tager 
endda ikke højde for, at landene som regel fører en elendig 
økonomisk politik, når de er på randen af en borgerkrig. 
Dertil kommer de mange penge, der er spildt på øgede 
militærudgifter og ikke mindst død, lidelser og et ofte smadret 
sundhedssystem med alvorlige følger for sundhedstilstanden. 
Endelig er der betydelige udgifter for lande, der grænser op til 
lande i konflikt, i form af usikkerhed, tabte investeringer, 
øgede militærudgifter, migration, flygtninge, kriminalitet og 
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sygdomme. En undersøgelse viser, at målt i kroner koster en 
borgerkrig – og dem udbryder der i gennemsnit to af om året 
– samlet over 60 milliarder dollars i tab for både landet selv, 
for nabolandene og for resten af verden [Collier and Hoeffler 
2004]. Dermed kan fred, vækst og demokrati blive til en 
positiv spiral. Hvis et land fordobler bruttonationalproduktet, 
falder risikoen for konflikter til omtrent det halve [Collier 
2003].

Derudover ser det ud til, at folk føder færre børn i de 
demokratiske lande. Det virker ikke helt logisk, men sådan er 
det. I fattige lande med stor arbejdsløshed kan denne tendens 
betyde, at det bliver nemmere at brødføde befolkningen, og at 
væksten pr. indbygger stiger. Med faldende 
befolkningstilvækst kan landene udløse en demografisk bonus 
(den demografiske dividende) og opleve en lang periode med 
faldende forsørgerbyrde og øget økonomisk vækst (se 
Befolkning). 

Meget tyder også på, at der er mindre ulighed og større 
investeringer i uddannelse og sundhed i demokratier. Begge 
dele kan bidrage positivt til den økonomiske vækst. I den 
indiske delstat Kerala er børnedødeligheden faldet fra 37 for 
hver 1.000 fødte børn i 1979, hvilket var det samme som i 
Kina, til kun 10 i dag – hvor tallet for Kina fortsat er 30. Det 
tilskrives til dels demokratiet. Sundhedssystemet i Kina fik lov 
til at kollapse, fordi den folkelige modstand ikke kunne 
komme til udtryk. Det indiske sundhedssystem er derimod 
konstant i fokus i den offentlige debat. Omvendt har 
kineserne været langt bedre til at bekæmpe fattigdommen. 

Antallet af mennesker, der lever under en dollar om dagen, er 
faldet med omkring 400 millioner i Kina, men kun med 70 
millioner i demokratiske Indien. Det er et paradoks, da man 
skulle tro, at de mange fattige mennesker stemte på politikere, 
der bekæmpede fattigdommen [Varshney 2005]. 

Det spiller også ind, at demokratier kan blive ”overtaget” af 
magtfulde eliter eller partier koblet til bestemte etniske 
grupper. Men en anden forklaring kan være, at politikerne i 
demokratiske lande har en tendens til at foretrække ”direkte 
løsninger” som f.eks. at dele subsidier og mad ud eller at gribe 
ind i priserne. Det er ofte nemt og hurtigt, men det er på 
længere sigt mindre effektivt end de løsninger, der baserer sig 
på at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser. I Indien 
får mange landmænd f.eks. gratis eller statsstøttet 
kunstgødning, elektricitet, vand og brændstof, hvilket har 
bidraget til kroniske budgetunderskud, mens der – i en række 
indiske delstater – er gjort mindre for at investere i veje, 
skoler og sundhed [Economist 2005; Narayan 2005; Jalan 
2005]   

Det er med andre ord svært at udtale sig entydigt om 
sammenhængen mellem demokrati, vækst, udvikling og 
fattigdom. Og når man prøver at måle effekten, finder man da 
også et meget broget billede. Et studie, der opsummerede 
resultaterne af ikke mindre end 84 forskellige andre studier af 
sammenhængen mellem demokrati og økonomisk vækst 
konkluderede, at der ikke var nogen direkte sammenhæng 
[Doucouliagos and Ulubasoglu 2008]. Demokratier har ikke 
en direkte negativ effekt på økonomisk vækst og heller ikke 
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det modsatte. Men der er dog indirekte effekter. Demokrati 
har således en signifikant positiv effekt på vækst gennem 
skabelsen af human kapital, dvs. investeringer i uddannelse 
og sundhed. Derudover ser det faktisk ud som om, 
demokratier fører til lavere inflation, mindre politisk 
ustabilitet og øget økonomisk frihed. Det giver også positive 
effekter på økonomisk vækst. Effekterne varierer dog 
tilsyneladende mellem lande og regioner. Meget tyder på, at 
demokratiet giver mere positive effekter på vækst i 
Latinamerika og mindre i Asien. Andre undersøgelser har 
fundet, at mere demokrati er godt for væksten i fattige og 
relativt udemokratiske lande, mens mere demokrati kan virke 
modsat i rige og (i forvejen) demokratiske lande. Set ud fra et 
snævert økonomisk synspunkt kan man måske også få for 
meget demokrati. Det kunne nogen måske mene har været 
tilfældet i det sydlige Europa, hvor teknokratiske regeringer i 
en periode tog over i både Italien og Grækenland, for at sikre 
gennemførelsen af de nødvendige reformer. 

En nyere undersøgelse viser dog langt mere klare og positive 
økonomiske effekter af demokrati som illustreret i Figur 11.1 
[Halperin et al 2010]. Samlet argumenterer forfatterne, at 
demokratier i gennemsnit vokser 30 procent stærkere pr 
indbygger end ikke-demokratier. Og det gælder endda selv om 
de fleste olie-rige lande ikke er demokratier og samtidig har 
oplevet høj vækst i det seneste årti. Samtidig viser bogen, at 
demokratierne overhaler diktaturstater på en stribe andre 
udviklingsmål. Stadig mere tyder derfor på, at demokrati kan 
gavne både økonomiske vækst, sikkerhed og udvikling.

Men giver økonomisk vækst så ikke demokrati? Både jo og 
nej. For selv om de fleste rige lande er demokratiske – og de 
mest demokratiske lande stort set alle er rige – så er det 
bestemt ikke altid, at lande, der bliver rigere, også bliver mere 
demokratiske. Overgangen fra demokrati til diktatur eller 
omvendt sker lige så hyppigt i perioder, hvor det går godt med 
den økonomiske vækst, som i perioder, hvor det går dårligt. 
Og selv i meget fattige lande som Costa Rica, Jordan, 
Mozambique og Senegal er det lykkedes at nå et godt stykke 
med frihed og inddragelse af befolkningen. Men når et land 
først er blevet rigt, så er det langt mere sandsynligt, at 
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FIGUR 11.1 Årlig vækst i procent i BNP/indbygger for 
demokratier og diktaturer (autokratier).
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demokratiet overlever. På den måde vil økonomisk vækst på 
lang sigt betyde, at verden får flere og flere demokratiske 
lande.

Det er da også den vej, det går. Demokratiet spredes i de her 
år til flere og flere lande, som det fremgår af Figur 11.2. 
Ganske vist er det svært at måle og definere demokrati, men 
ser man på antal af lande med formelle demokratiske 
institutioner som f.eks. valg med deltagelse af flere partier, så 
er antallet steget kraftigt siden Anden Verdenskrig og især 
siden 1989. Samtidig er der stadig lande, hvor styret går den 
modsatte vej og bliver mere udemokratisk. I omkring 20 
lande er der fortsat autoritære regimer, og der har været en 
markant stigning i antal anokracier, ofte kaldet skrøbelige 
stater: lande med en svag eller ikke-eksisterende central 
myndighed [Marshall and Jagger 2011]. Det er sårbare lande 
med øget risiko for uroligheder og borgerkrig. 

En lang række af dem har nu, som nævnt i kapitel 9, dannet 
en sammenslutning, g7+, og der er med New Deal-aftalen 
kommet fokus på vigtigheden af at bygge både freden og 
staterne op på samme tid. Uden en stærk stat, der kan levere 
konkrete forbedringer for befolkningen, vil landene aldrig 
opleve stabilitet, fred og økonomisk vækst. 

Konklusionen er, at der ingen stærke sammenhænge er 
mellem demokrati og økonomisk vækst. Hverken den ene 
eller den anden vej. Noget andet er, om demokrati i højere 
grad er med til at sikre grundlæggende menneskerettigheder. 
Og her er billedet mere tydeligt.  I demokratiske lande vil 

regeringen ofte dele goderne bedre ud, og befolkningen har 
mulighed for at sige, hvad de mener. I ægte demokratiske 
lande er der frie medier, ytringsfrihed og en åben politisk 
debat. Det kan give folk flere rettigheder og dermed en mere 
retfærdig udvikling. 

Demokratier er dermed langt bedre til at undgå katastrofer og 
kriser. Nobelpristageren Amyarta Sen har påvist, hvordan 
alvorlige sultkatastrofer stort set aldrig forekommer i 
demokratiske lande. Det er, fordi regeringen tvinges til at 
reagere hurtigere og mere effektivt, når deres egen karriere 
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Kilde: Marshall and Jaggers 2010

FIGUR 11.2 Udviklingen i styreformer, antal lande 
1800-2011
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afhænger af, om befolkningen sulter. I Indien var der f.eks. 
alvorlige fødevarekriser, dengang landet var en britisk koloni. 
Men der har ikke været nogen alvorlige sultkatastrofer, siden 
landet fik et demokratisk styre – selvom høsten flere gange 
har slået fejl. I udemokratiske Kina udbrød i 1959-1961 nok 
verdenshistoriens største menneskeskabte sultkatastrofe, 
hvor nogle skøn anslår, at 30 millioner mennesker omkom 
[Economist 2005]. Tilsvarende er der meget, der tyder på, at 
økonomiske kriser bliver mindre alvorlige i demokratier, end 
de gør i diktaturer.

Endelig kan det være nemmere at kommunikere og gå i dialog 
med befolkningen i demokratiske lande. Og det kan være 
vigtigt for at løse problemer som f.eks. sundhedsproblemer, 
urent drikkevand eller HIV/AIDS. Et eksempel er Porto 
Alegre i Brasilien, hvor borgernes deltagelse i planlægningen 
af de kommunale budgetter har været med til at løse konkrete 
problemer. F.eks. voksede antallet af husstande med adgang 
til vand fra 80 pct. til 98 pct. i løbet af de første syv år, hvor 
der blev eksperimenteret med øget inddragelse af borgerne 
[UNDP 2002]. 

Ser man på lande med samme indkomstniveau, så lever 
befolkningen generelt længere, børnedødeligheden er lavere, 
og kvinderne får færre børn i de demokratiske lande. Men 
demokrati er bestemt ikke nogen garanti for en bedre 
udvikling. Mali var, længe før militærkuppet og konflikterne, 
et langt mere demokratisk land end Togo, men har ikke gjort 
det bedre, når det gælder adgangen til at komme i skole eller 
børnedødeligheden. Og i Bahrain og Syrien har regeringen 

gjort mere for at sikre børnene skolegang end i det (relativt 
set!) mere demokratiske land Jordan. I både Brasilien, 
Rusland og i mange lande i Latinamerika gik uligheden op, 
efter at demokratiet blev (gen-)indført, men i en række lande i 
Latinamerika er uligheden nu gået ned igen efter at 
demokratiske regeringer har investeret i sociale 
velfærdsprogrammer og skabt økonomisk vækst. Der findes 
ingen enkle sammenhænge. Men meget tyder på, at der på 
længere sigt er en positiv sammenhæng mellem demokrati, 
menneskerettigheder og økonomisk vækst. Det er en god 
nyhed.

Det kan også konkluderes, at demokratierne har gjort det 
nogenlunde i kampen mod fattigdommen, mens en række 
diktaturstater har gjort det elendigt. Et demokrati giver ingen 
garanti for en politik, der reducerer fattigdommen, men en 
række diktaturstater har været direkte ondskabsfulde når det 
gælder forholdene for den fattigste del af befolkningen 
[Varshney 2005]. 

Som Winston Churchill sagde det i en tale i det britiske 
underhus i november 1947: “Demokrati er den værste 
styreform, bortset fra alle de andre styreformer, der har været 
prøvet fra tid til anden”.  

Uddannelse
For en række civile og politiske menneskerettigheder er der 
således klare positive effekter på den økonomiske vækst, mens 
det for andre er et mere uklart billede. Når det gælder de 
centrale sociale og økonomiske rettigheder, er billedet mere 
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tydeligt. Meget tyder på, at uddannelse og sundhed har en 
klar positiv effekt på den økonomiske vækst, og netop retten 
til at komme i skole og retten til basale sundhedsydelser er 
centrale menneskerettigheder.

Når det gælder uddannelse, er der en række effekter. 
Uddannelse øger den enkeltes produktivitet: Landmanden 
bliver bedre til at dyrke sine marker, arbejderen bedre til at 
organisere sit arbejde, direktøren bedre til at styre sin 
virksomhed, og forskeren får flere gode ideer og finder på 
flere opfindelser til gavn for den økonomiske vækst. 
Produktiviteten går op. Det afspejler sig ved, at børn, der har 
gået i skole, får mere i løn, når de bliver voksne.

Opgørelser over vækst og uddannelse viser da også tydelige 
positive effekter af uddannelse på økonomisk vækst (Figur 11.
3). Hvis det gennemsnitlige antal skoleår i en befolkning 
stiger med ét år, så øges den økonomiske vækst på lang sigt 
med 0,58 procentpoint om året [Hanushek og Wöβmann 
2007]. Det er en ganske markant effekt. 

Men selvom meget derfor tyder på, at uddannelse er godt for 
den økonomiske vækst og udvikling, er der dog også studier, 
der trækker i den modsatte retning. Helt generelt har der 
været enorme investeringer i at få børnene i skole i verdens 
fattige lande, uden at det tilsvarende kan aflæses i enorme 
vækstrater. I afrikanske lande som Angola, Mozambique, 
Ghana, Zambia, Madagascar, Sudan og Senegal var der fra 
1960-1987 store fremskridt med at få børn i skole – men 
elendig vækst. Antallet af børn i skole voksede faktisk 

hurtigere i Zambia end i Sydkorea, men væksten var syv pct. 
lavere i Zambia [Easterly 2002].

Det er derfor klart, at det at få børnene i skole ikke er nok. 
Kvaliteten af skolegangen betyder meget, faktisk mere end 
antallet af skoleår. Man kan mene meget om Pisa-tests, men 
der er gode grunde til at fokusere på kvaliteten og resultaterne 
i folkeskolen og ikke kun på antallet af børn. Måler man på 
resultaterne i stedet for antal skoleår, er effekten på 
økonomisk vækst nemlig endnu mere markant – og det 
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Kilde: Hanushek og Wöβmann 2007

FIGUR 11.3 Sammenhængen mellem gennemsnitligt antal 
skoleår og økonomisk vækst
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resultat gælder både for fattige og rige lande [Hanushek og 
Wöβmann 2007]. 

Der skal også være mulighed for at bruge uddannelsen til 
noget fornuftigt. I mange fattige lande kører højtuddannede 
mennesker taxi eller rickshaw, fordi de ikke kan finde relevant 
beskæftigelse. I andre lande med korruption og kaos bruger 
højtuddannede mennesker deres evner til at tilrane sig fordele 
for dem selv og for deres egen familie i stedet for at bruge 
evnerne på at skabe vækst og udvikling til gavn for alle. 
Mulighederne for at bruge uddannelsen fornuftigt afhænger 
derfor i høj grad af gode institutioner og incitamenter – dvs. 
af indfrielsen af andre menneskerettigheder [Easterly 2002]. 

Men ud over den økonomiske vækst er der dog også en række 
indirekte effekter af uddannelse: Familierne bliver bedre til at 
løse sundhedsproblemer og modtage information om 
sygdomme og behandling. Menneskerettighederne, 
demokratiet og deltagelsen i samfundslivet bliver styrket, når 
befolkningen kan modtage, forstå og diskutere politiske 
indgreb og borgerne selv kan kæmpe for deres rettigheder. Alt 
sammen bidrager det til et lands udvikling.

Det kan derfor være en god forretning at investere i 
uddannelse. I Uganda besluttede regeringen at afskaffe 
forældrebetalingen i folkeskolen. Det bevirkede, at antallet af 
børn, der kom i skole, steg dramatisk fra 62,1 pct. i 1992 til 
83,6 pct. i 1999. Omkostningen for Uganda ved den ændring 
– tabet af forældrebetalingen og omkostningen ved at 
uddanne de mange flere børn – er blevet skønnet til at være 

omkring 90-300 millioner dollars om året. Men den skønnede 
indtægt for landet som følge af ændringen er blevet estimeret 
til at være 3.300 millioner dollars årligt. Pengene kommer 
derfor mellem 10 og 37 gange ind igen! Og det tal omfatter 
endda kun det forhold, at en person i Afrika, der har gået ét år 
mere i skole, kan forvente at tjene 11,7 pct. mere [Wössmann 
2004].

At få alle børn i skole og sikre kvaliteten i uddannelsen er 
derfor en meget stor opgave. Men det er ikke særligt dyrt. 
Estimater viser, at det koster omkring 9-28 milliarder dollars 
at sikre alle verdens børn en folkeskoleuddannelse [Pritchett 
2004]. Det kan sammenlignes med den samlede 
udviklingsbistand på over 100 milliarder dollars. Sikring af 
den grundlæggende menneskeret, det er at komme i 
grundskole, er en god investering - både for verden og for den 
enkelte.

Sundhed
For sundhed er der ingen tvivl om, at en dårlig 
sundhedstilstand påfører et land enorme omkostninger – 
både menneskeligt og økonomisk. I de rige lande dør omkring 
4 ud af hver 1.000 nyfødte børn. I de fattige lande er tallet ofte  
200. Det er millioner af forældre, der efterlades i sorg. Det er 
millioner af tabte liv og muligheder. To millioner børn dør 
årligt af væsketab som følge af diarre. Tre millioner børn dør 
af lungebetændelse forårsaget af bakterier. Mange af dem 
kunne være reddet med en femdages-penicillinkur, der ville 
koste et par kroner. Manglen på Vitamin A gør omkring en 
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halv million børn blinde hvert år – og er en del af årsagen til, 
at andre otte millioner børn dør. De kunne reddes ved at få en 
Vitamin A-pille hver sjette måned. En pille koster omkring 10 
øre [Easterly 2002]. 

Ikke alene er sundhedsproblemerne i verden årsag til 
ufattelige lidelser, sorg og afsavn. De koster også samfundet 
dyrt i form af manglende vækst og udvikling. Det gælder i de 
rige lande, hvor problemet i højere og højere grad er 
velfærdsrelaterede sygdomme som blodpropper, overvægt og 
sukkersyge. Og det gælder i verdens fattige lande, hvor 
problemet især er smitsomme sygdomme som malaria, 
tuberkulose og HIV/AIDS samt sygdomme, der hænger tæt 
sammen med manglende eller for dårlig ernæring.

Gennem en øget indsats i verdens fattige lande kunne der 
reddes ikke mindre end otte millioner liv hvert år. Otte 
millioner mennesker kunne overleve. Otte millioner familier 
ville undgå tabet af et familiemedlem. Det er grund nok i sig 
selv. Men blev de reddet, kunne det også give direkte 
økonomiske fordele på omkring 186 milliarder dollars om året 
– eller næsten det dobbelte af den nuværende 
udviklingsbistand. Derudover ville indsatsen føre til stærkere 
vækst og mindre fattigdom [WHO 2001].

Det er blevet estimeret, at helt op til 1,7 pct. af den årlige 
vækst i Østasien i perioden 1965-1990 skyldes afgørende 
forbedringer i befolkningens almene sundhedstilstand. Det 
svarer til, at omkring halvdelen af den samlede stigning i 

bruttonationalproduktet i perioden kan forklares udfra 
sundhedstilstanden [Mills and Shillcutt 2004].

Alene HIV/AIDS-epidemien i Afrika forventes at nedsætte 
væksten på det fattige kontinent med flere procent om året, 
efterhånden som den arbejdsdygtige del af befolkningen 
falder væk, og sygdomsproblemerne tårner sig op. Det 
rammer ikke mindst uddannelse, forskning og 
industriproduktion – områder, hvor den nødvendige 
uddannelse og erfaring, forsvinder sammen med de mange 
tabte menneskeliv [WHO 2001]. 

Nyere undersøgelser tyder på, at de lande, der hærges af 
malariaepidemier, vokser 1,3 pct. langsommere end lande, der 
går fri. Hvis malariatilfældene kunne nedbringes med blot 10 
pct., kunne det øge væksten med 0,3 pct. Det er markante 
effekter. Og også for den enkelte familie er det dyrt. I Malawi 
skønnes det, at en gennemsnitshusholdning bruger over syv 
pct. af den samlede indkomst på at bekæmpe malaria. De 
smitsomme sygdomme rammer derfor de fattige særligt hårdt 
og uddyber og forværrer fattigdommen. De fattige er ikke 
forsikrede, og når sygdommen rammer, må de ofte sælge eller 
pantsætte værdifulde ejendele, hvilket gør det endnu sværere 
for dem at komme ud af fattigdommen, selv hvis sygdommen 
kureres. I Uganda måtte 6 ud af 10 sælge ud af deres 
ejendomme for at betale udgifterne til at pleje syge 
familiemedlemmer [Mills and Shillcutt 2004]. Sygdom kan 
dermed låse de fattige fast i en negative fattigdomscirkel.
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Helt konkret påvirker sygdom væksten og udviklingen af flere 
kanaler: De direkte omkostninger ved behandling (inkl. 
medicin, transport m.v.), tabet af indkomst og 
arbejdsevne/arbejdskraft på grund af sygdomsforløbet og 
kortere levetid, omkostninger forbundet med smerte og 
afsavn. Men der er også en række andre og mere indirekte 
effekter: En høj dødelighed får familierne til at få endnu flere 
børn som en forsikring mod fremtiden, og det kan have 
negative effekter på væksten (se Befolkning). En lavere 
børnedødelig kan dog også have negative effekter på væksten 
pr. indbygger, eftersom lavere børndødelighed kan give højere 
befolkningstilvækst. De positive effekter vil dog dominere, 
som det fremgår af Figur 11.4, hvor væksten falder for 
stigende børnedødelighed for alle indkomstkategorier.

Solide analyser har vist, at økonomisk vækst fører til lavere 
børnedødelighed [Easterly 2002]. Sygdom påvirker børns 
skolegang negativt, og det påvirker igen den økonomiske 
vækst negativt. Hvis børn har indvoldsorme, dårlig ernæring 
eller mangelsygdomme som f.eks. jernmangel eller 
iodmangel, påvirker det både deres fysiske og mentale 
kapacitet og indlæringsevne. Det giver dem skader for livet. 
Derudover påvirker sygdomsforløbene ikke kun den syge, 
men også familierne og omgivelserne – psykisk såvel som 
fysisk. Det er de millioner af forældreløse børn i Afrika det 
mest skræmmende eksempel på.

Endelig er der de mere indirekte økonomiske effekter. 
Kraftige sygdomsepidemier skræmmer investorerne væk. De 
tør ikke investere, fordi de oplever, hvordan medarbejderne 

dør, og udgifterne til at finde nye medarbejdere og træne dem 
dermed stiger. Opsparingsraten i samfundet falder, fordi 
pengene bruges på behandling og pleje af syge 
familiemedlemmer, og det får investeringerne til at gå ned. De 
mange forældreløse børn betyder øgede udgifter til at passe 
dem, og det betyder færre penge til andre former for 
investeringer. Skatteindtægterne falder på grund af de øgede 
udgifter og den lavere vækst, men også fordi turister og andre 
indtægtskilder falder væk.
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Børnedødeligheden: 50: <50; 100: 50-100; 150: 100-150; 
200: >200. Kilde: Alsan et al. 2007.

FIGUR 11.4 Vækst i % (x) i forhold til børnedødelighed pr. 
1000 børn (y) for fattigste indkomstgrupper.
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Der er derfor ingen tvivl om, at sygdomsproblemer i en 
befolkning påvirker den økonomiske vækst, velstanden og 
velfærden – markant og negativt. Investeringer i de 
grundlæggende menneskerettigheder, nemlig at have adgang 
til basale sundhedsydelser, kan derfor give solide og positive 
effekter på den økonomiske vækst.

Befolkning
Både demokrati, uddannelse og sundhed kan også have 
indirekte effekter på den økonomiske vækst gennem 
påvirkningen af befolkningstilvæksten. Ligebehandling og 
ligestilling er jo en helt central del af de internationale 
menneskerettigheder, og kvinders rettigheder og muligheder 
påvirker i den grad fødselsraten. Helt centralt er også de 
såkaldte reproduktive rettigheder, kvindernes ret til selv at 
bestemme hvor mange børn de vil have og til at få dem under 
sikre forhold (se kapitel 8) [Bach 2006]. 

Sammenhængen mellem befolkningstilvækst og økonomisk 
vækst har været et debatteret emne, lige siden Malthus i 1798 
fremsatte sine dommedagsprofetier om overbefolkning og 
hungersnød. Malthus var overbevist om, at væksten i 
fødevareproduktionen var lineær, mens væksten i 
befolkningen ville være eksponentiel. Det ville føre til et 
sammenbrud – før eller siden. 

Det samme synspunkt – at en høj befolkningstilvækst ville 
være ødelæggende for den økonomiske vækst og velstand – 
var også dominerende i 1960’erne og 1970’erne, hvor blandt 
andet Paul Erhlich skrev om befolkningsbomben. Hvis folk fik 

for mange børn, kunne de ikke spare op, men måtte i stedet 
bruge pengene på sundhed og uddannelse. Uden opsparing 
ingen investeringer, og uden investeringer ingen vækst. 
Sammen med frygten i mange rige lande for 
befolkningsbomben i de fattige lande førte det dengang til 
store programmer for at begrænse befolkningstilvæksten. 
Nogle af dem var fornuftige, andre meget problematiske med 
tiltag, der mindede om tvangssterilisering af hundredtusinder 
af kvinder i blandt andet Indien.

I 1980’erne ændrede mange udviklingsforskere mening. En 
række studier pegede på, at det var den menneskelige kapital 
og den teknologiske udvikling, der var afgørende for væksten 
og ikke i så høj grad mængden af opsparing og investeringer. 
Samtidig troede forskerne, at en høj befolkningstilvækst 
kunne fremprovokere fornuftige ændringer i institutioner, 
teknologi og politik og dermed bidrage til en højere 
økonomisk vækst. Der var et synspunkt, der var inspireret af 
den kendte danske udviklingsforsker Esther Boserup, som 
mente, at en høj befolkningstilvækst ville føre til en mere 
effektiv udnyttelse af jorden og arbejdskraften i landbruget og 
dermed øge produktionen af fødevarer. Og i det store 
perspektiv har Boserup haft ret. Set over de seneste par 
tusinde år har det været tydeligt, at en større befolkning har 
ført til en højere økonomisk vækst.

Endelig vil en høj befolkningstilvækst også betyde en større 
arbejdsstyrke. De mange hænder og munde kan bidrage til 
både produktion og forbrug, og det kan skabe vækst. Flere 
mennesker vil også betyde flere geniale mennesker, der kan få 
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flere gode ideer. Opvejes de positive effekter af 
befolkningstilvæksten mod de negative, har konklusionen 
derfor været, at befolkningstilvæksten ikke er afgørende for 
den økonomiske vækst [Bach 2006]. 

Men i de seneste år er holdningen skiftet lidt tilbage igen. Ikke 
fordi Malthus har fået ret. Men snarere fordi 
befolkningstilvæksten vil afspejle sig i befolkningens 
alderssammensætning, og det vil påvirke væksten positivt. 
Det er den såkaldte befolkningsdividende.

Effekten opstår, når befolkningen lever længere og indser, at 
deres børn har bedre chancer for at overleve, og når kvinderne 
bliver bedre uddannet. Det får befolkningstilvæksten til at 
falde, og når der bliver færre børn, bliver der også færre 
mennesker, der skal forsørges af den arbejdsdygtige del af 
befolkningen. Samtidig betyder færre børn, at kvinderne 
hurtigere og nemmere kan komme ud på arbejdsmarkedet. 
Den samlede effekt er, at andelen af mennesker i 
arbejdsstyrken stiger i forhold til andelen af ældre og børn, 
der skal forsørges (Figur 11.5). Hvis arbejdsmarkedet kan 
opsuge den højere andel af arbejdere, vil det betyde, at den 
samlede produktion pr indbygger stiger – og det vil give 
højere vækst, øget opsparing og flere investeringer. Derudover 
kan forældrene investere mere i deres børns sundhed og 
uddannelse – og det giver mere produktive arbejdere. Med 
andre ord betyder lavere befolkningstilvækst højere 
økonomisk vækst pr indbygger. 

Den effekt menes at have været afgørende for væksten i de 
østasiatiske mirakeløkonomier. I 1950 fik en kvinde i lande 
som Taiwan og Sydkorea seks børn i gennemsnit. I dag får 
hun to. Det har betydet, at andelen af arbejdsdygtige 
mennesker i befolkningen voksede fra 57 pct. i 1965 til 65 pct. 
i 1990. Det kan, ifølge nogle studier, forklare op mod en 
tredjedel af den samlede vækst pr indbygger i perioden. I 
Brasilien skønnes det, at alene ændringen i 
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Andelen af befolkningen der arbejder i forhold til andelen, 
der skal forsørges for Afrika syd for Sahara (blå), Østasien 
(lilla) og Sydasien (grøn). Kilde: UNFPA 2012

FIGUR 11.5 Udviklingen i forsørgerbyrden, 1950-2110 
(estimat).
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befolkningssammensætningen på grund af en lavere 
befolkningstilvækst har givet en vækst på i gennemsnit 0,7 
pct. om året i landet [Birdsall et al 2001]. 

Som det fremgår af Figur 11.5, er andelen af befolkningen der 
arbejder, i forhold til den del der skal forsørges, steget brat i 
Østasien og nu også i Sydasien, mens stigningen i Afrika syd 
for Sahara først lige er begyndt [UNFPA 2012]. Håbet er 
netop, at en række fattige lande i Sydasien og Afrika i de 
kommende år kan få udbetalt deres befolkningsdividende.

Tilsvarende bidrager lavere befolkningstilvækst til 
fattigdomsbekæmpelsen. Dels fordi den økonomiske vækst pr 
indbygger stiger, og det er med til at bekæmpe fattigdommen. 
Men også fordi det især er de fattige, der får mange børn og 
lider under forsørgerbyrden. Lykkes det at mindske 
befolkningstilvæksten i et land, er det derfor ofte mest til gavn 
for de fattige. De får nemmere ved at forsørge deres børn, 
fordi der er færre af dem. De får nemmere ved at finde et 
arbejde, fordi antallet af arbejdere vil falde, efterhånden som 
de små børneårgange vokser op. Og endelig får mødrene 
nemmere ved at komme ud på arbejdsmarkedet, når de ikke 
får så mange børn. Den samlede effekt kan være mindre 
fattigdom. Studier i Bangladesh har vist, at kvinder, der havde 
adgang til prævention og familieplanlægning, tjente 1/3 mere 
end kvinder, der ikke havde det [UNFPA 2012]. 
Befolkningsdividenden kan være med til at bekæmpe 
fattigdommen.

Problemet især i Afrika er dog, at den katastrofale udvikling i 
HIV/AIDS især har ramt unge mænd og kvinder i den 
arbejdsdygtige alder. Halvdelen af alle nye HIV-smittede er 
unge mellem 15 og 24 år. Når de dør, betyder det ikke bare 
færre arbejdere; det betyder også flere forældreløse børn, som 
resten af samfundet skal tage sig af. I år 2010 skønnedes det, 
at i alt 40 millioner børn vil være blevet forældreløse på grund 
af HIV/AIDS. Den katastrofe udhuler de positive effekter af 
faldende befolkningsvækst og efterlader landene med massive 
problemer. 

Derudover virker befolkningsdividenden kun kortvarigt, som 
det også fremgår af Figur 11.5. Effekten er der kun i den 
periode, hvor befolkningstilvæksten falder. Efter nogle år 
betyder det lavere antal børn nemlig et lavere antal 
arbejdsduelige voksne. Samtidig stiger andelen af ældre 
mennesker, og så begynder forsørgerbyrden at stige igen. Det 
er det, der sker i de rige lande i disse år, og den effekt vil også, 
før eller siden, ramme de fattige. Effekten kan allerede aflæses 
i Østasien. Befolkningsdividenden er med andre ord en 
kortvarig effekt set i et lands samlede udvikling. 

Men den gode historie er, at der kan skabes en positiv cirkel af 
lavere befolkningstilvækst, vækst og bekæmpelse af fattigdom. 
Og i centrum af den cirkel står fattige kvinder i de fattige 
lande. Vejen til lavere befolkningstilvækst går nemlig gennem 
øget oplysning og uddannelse af kvinder. Flere studier har 
fundet, at hver gang en kvinde uddannes i et år, så falder det 
antal børn, hun får, med 0,2-0,3. En grundskoleuddannelse 
på 6-7 år kan derfor betyde, at kvinderne i gennemsnit får 
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omkring to børn færre. Et studie fra 24 afrikanske lande med 
høje fødselsrater viste, at kvinder uden uddannelse fødte i 
gennemsnit fire gange så mange børn, som kvinder der havde 
gået 10 år i skole. Derudover betyder øget uddannelse af 
kvinder bedre sundhed, lavere børnedødelighed, mindre 
risiko for HIV/AIDS, bedre indkomst og flere muligheder for 
kvinderne [UN 2011; UNDP 2013].  

At investere i fattige kvinders rettigheder  er derfor en rigtig 
god forretning. Både for kvinderne, for den økonomiske vækst 
og for at begrænse befolkningstilvæksten.

Lighed
De internationale menneskerettigheder er, som jeg skrev i 
indledningen, en fordelingsmekanisme, fordi de gennem 
indfrielse af retten til mad, skolegang, sundhedsydelser, 
deltagelse og indflydelse sikrer en bedre fordeling af vækst og 
velstand. Indfrielse af de grundlæggende 
menneskerettigheder kan derfor, alt andet lige, føre til en 
mere ligelig indkomstfordeling. Spørgsmålet er, om det er til 
gavn eller til skade for den økonomiske vækst? 

Her har teorierne om sammenhængen mellem ulighed og 
økonomisk vækst forandret sig markant i de seneste 20 år 
[Economist 2012]. Da jeg forelæste på universitetet i 
1990’erne, måtte jeg nærmest fra år til år lave om på 
konklusionerne. Tidligere konkluderede den overvældende 
andel af økonomer, anført af både Keynes og Friedman, at 
mere ulighed ville være godt for økonomisk vækst. Det gav 
bedre mulighed for, at de rige kunne investere, og gav stærke 

incitamenter for dem, der gjorde en ekstra indsats, lød 
teorien. Siden slutningen af 1990‘erne har stadigt flere 
økonomer og analyser peget på præcist det modsatte: Øget 
lighed er godt for økonomisk vækst [Aghion and Williamson 
1998].

Et centralt argument handler om social kapital, som vi 
tidligere har været inde på. Den vigtigste 
omfordelingsmekanisme i mange lande er nemlig at investere 
i uddannelse og sundhed. Det gør befolkningen klogere og 
sundere og giver, som beskrevet ovenfor, øget social kapital til 
gavn for virksomheder og vækst. 

Øget lighed i et samfund giver også øget social mobilitet. Den 
amerikanske drøm, hvor fattige borgere bryder den sociale 
arv, forekommer faktisk i højere grad i Europa. Den sociale 
mobilitet er større i de europæiske lande, hvor der er relativ 
lige indkomstfordeling, end i USA, hvor uligheden vokser. I 
USA er der de seneste årtier sket en øget opsplitning i 
samfundet mellem de rige, der får uddannelse, gifter sig, læser 
højt for deres børn og får gode jobs, og de fattige, der ikke har 
øget deres uddannelsesniveau, langt oftere bliver skilt, 
kommer i fængsel og får stadigt dårligere jobs. Der er klare 
tegn på øget social opsplitning i stedet for øget social mobilitet 
[Kenworthy 2012]. 

Øget lighed giver også bedre samarbejde og mindre konflikt i 
et samfund. I Danmark er det ikke umuligt, at en overlæge og 
en lastbilchauffør møder hinanden og sammen får en genial 
idé og starter en virksomhed. Det er langt mere usandsynligt i 
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meget ulige samfund som Egypten eller Ecuador. Her kan 
uligheden også føre til social uro. Det arabiske Forår har ført 
til øget demokrati og frihed, men har skadet den økonomiske 
vækst på kort sigt. Den store ulighed førte til økonomisk uro 
og et økonomisk tilbageslag.

Dertil kommer mere elementære økonomiske argumenter 
[Aghion and Williamson 1998]. Det første er 
opsparingsargumentet: Det klassiske argument for, hvorfor 
øget ulighed skulle være godt for økonomisk vækst, handler 
om, at det kun er rige mennesker, der sparer op og investerer. 
Men det argument er blevet modsagt af lande som Kina, hvor 
selv fattige landmænd har haft høje opsparingsrater og i langt 
højere grad end de rige investerer pengene i lokal produktion, 
mens de rige ofte investerer i udlandet.

Det andet er incitamentsargumentet: Mens mange historisk 
har ment, at øget ulighed ville skabe større incitamenter for at 
yde en ekstra indsats, så er det modsatte ofte tilfældet. Der 
bliver for langt til at realisere drømmen, hvis uligheden er 
stor. Fattige mennesker har ofte svært ved at få kapital til at 
investere, uden de skal betale høje renter. Det mindsker deres 
incitament til at gøre en ekstra indsats. Øget lighed kan 
derimod give fattige mennesker mod på og mulighed for at 
deltage mere aktivt i at skabe vækst og velstand.

Et relateret økonomisk argument er afkastargumentet: Der er  
aftagende marginalprodukt af kapital, dvs. jo mere kapital 
man har, des mindre er afkastet af den sidst investerede 
krone. Hvis Bill Gates får ekstra 100 kr, kommer der ikke lige 

så meget ud af det, som hvis en fattig kvinde i Bangladesh får 
100 kr. Og da lånemarkederne ikke har nemt ved at sikre den 
fattige kvinde et lån af Bill Gates, så er der gevinster at hente, 
hvis vi omfordeler. Det gælder både i lande og imellem lande. 
Vi kan gennem effektiv omfordeling sikre en bedre udnyttelse 
af kapitalen.

Ud over de rent økonomiske grunde til at kæmpe imod stor 
økonomisk ulighed er der de menneskelige årsager til at gøre 
det. Derfor er det bekymrende, at den økonomiske ulighed 
stiger i en lang række lande. Også her har det været 
nødvendigt for økonomerne at revurdere teorierne. Fra en 
situation, hvor mange økonomer mente, at lande ville følge et 
omvendt U, hvor uligheden først ville stige og så til sidst falde, 
efterhånden som samfundet blev rigere, er billedet nu langt 
mere broget. Der er ikke tale om et omvendt U, snarere om et 
N: Uligheden stiger først, falder, efterhånden som landene 
bliver rigere, men stiger nu, lidt overraskende, igen. Det er en 
tendens, der ses i en lang række lande - både rige lande og 
fattige lande [OECD 2011]. I USA er den andel af den samlede 
indkomst, der går til de rigeste 16.000 familier, firedoblet 
siden 1980 [Economist 2012]. 

OECD advarer mod samme tendens i Danmark, hvor 
uligheden steg under VK-regeringen. Den voksende ulighed er 
ifølge OECD økonomen Wen-Hao Chen bekymrende, fordi 
den kan føre til politisk ustabilitet, sociale uroligheder og 
mindske den økonomiske vækst. Det står i modsætning til 
tidligere socialminister Eva Kjer Hansen, der i 2005 udtalte til 
Jyllands-Posten, at uligheden gerne må blive større, “for den 
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skaber dynamik i samfundet”. Det var et både ærligt og 
legitimt synspunkt, der dog hurtigt blev skudt ned af landets 
statsminister, Anders Fogh Rasmussen. 

Hvad der er rigtigt i Danmark, som i forvejen er et af verdens 
mest lige lande, kan være svært at afgøre. Men som det 
fremgår af regeringsgrundlaget lægger den danske regering 
vægt på at begrænse uligheden, og vil måles på at mindske 
fattigdommen og sikre reelt lige muligheder. Her er skabt 
klare resultater f.eks. med afskaffelsen af starthjælp og 
kontanthjælpsloft. Det betyder ikke, at vi skal ikke lade 
reformer diktere af kortsigtede hensyn til ulighedsmål som 
Gini-koefficienten. Ulighed skal anskues over tid og livsforløb. 
Men den gode nyhed er, at lighed også kan være en 
konkurrenceparameter og fremme dynamik og økonomisk 
vækst. Den pointe glemte Eva Kjer Hansen. 

Hvorvidt den globale ulighed stiger eller falder, er mere 
vanskeligt at sige som det fremgår af Figur 11.6. Målt med 
standardmålet for ulighed, Gini koefficienten, er uligheden 
mellem lande steget over de sidste 50 år, men faldet i de sidste 
10 (concept 1). Hvis man tager højde for befolkningens 
størrelse er uligheden omvendt faldet (concept 2). Det skyldes 
ikke mindst, at det især er befolkningsrige lande som Kina og 
Indien, der har oplevet høj vækst. Det bedste mål for 
udviklingen i den globale ulighed får man ved at inddrage 
uligheden internt i de enkelte lande (concept 3). Det mål viser 
en svagt stigende global ulighed over de sidste 20 år, men et 
forsigtigt, men opmuntrende fald i de sidste 10 år. Den 
positive udvikling drives dog fortsat især af den økonomiske 

vækst i Kina og Indien, men der er også lande især i 
Latinamerika, der har oplevet faldende ulighed. 

Den mere præcise opgørelse af den globale ulighed afslører en 
markant større ulighed end de tidligere målemetoder. Det 
skyldes, at uligheden internt i de enkelte lande regnes med. 
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Concept 1 måler uligheden mellem lande (dvs. her vægter 
Luxembourg og Kina det samme). Concept 2 måler 
uligheden mellem lande vægtet med befolkningens 
størrelse. Concept 3 måler uligheden i verdens befolkning, 
dvs. hvor uligheden internt i de enkelte lande regnes med. 
Kilde: Milanovic 2012.

FIGUR 11.6 Udviklingen i den globale ulighed, 1952-2011
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Målet for global ulighed (concept 3) afspejler med andre ord 
forskellen på de mest ekstremt fattige mennesker i Somalia og 
de rigeste i Saudi Arabien. Resultatet er en global ulighed på 
ca. 0,7. Det svarer til, at de rigeste 8 procent af verdens 
befolkning får halvdelen af verdens indkomst, mens de 
fattigste 92 procent får den anden halvdel [Milanovic 2012]. 
Det er en meget stor forskel, og det er der både gode 
principielle og praktiske grunde til at gøre noget ved.

Det næste og vigtige spørgsmål er, hvordan man fordeler 
væksten bedre. Her er der nogenlunde enighed om, at 
investeringer i uddannelse, fra børnehaver til videregående 
uddannelser, og sundhed er afgørende. Der er brug for et 
velfungerende arbejdsmarked og flere arbejdspladser, og 
derfor betyder konkurrenceevne og velfungerende markeder 
også meget. Det er særligt vigtigt at få integreret tilflyttere - 
flygtninge, immigranter - på arbejdsmarkedet og modarbejde 
enhver form for diskrimination. 

Økonomerne er også nogenlunde enige om, at et progressivt 
skattesystem er nødvendigt [OECD 2012]. Der er ingen vej 
uden om, at uligheden også skal bekæmpes med benhård 
økonomisk politik og omfordeling. En række af de tiltag har, 
hvis grebet rigtigt an, potentialet til både at skabe vækst og 
mindske uligheden.

Andre tiltag er mere tvivlsomme. Selvom de fleste økonomer 
er enige om, at omfordeling via indgreb i priserne er en 
elendig ide, praktiseres det stadig i udbredt grad. Der kan 
være andre fornuftige grunde til at gribe ind i prisdannelsen, 

som f.eks. miljø- eller sundhedshensyn, men omfordeling er 
typisk ikke en af dem. Og talrige indgreb i priserne fører 
endda til stigende ulighed. Her er rentefradraget og den 
manglende regulering af boligbeskatningen i Danmark 
eksempler.

Forsøg på omfordeling gennem subsidier til energi eller 
fødevarer er tilsvarende dumt, som beskrevet i kapitel 7. Det 
bruger mange fattige lande, og de kunne, ifølge nye studier fra 
Verdensbanken, få samme fattigdomsbekæmpelse for en 
fjerdedel af prisen, hvis de i stedet udbetalte kontanthjælp til 
de fattige [World Bank 2012]. Det gør flere og flere af dem 
heldigvis, og det er en af grundene til, at uligheden falder i 
Brasilien og andre lande i Latinamerika. Omfordeling via 
sociale ydelser som folkepension, børnepenge, sygesikring, 
kontanthjælp, studiestøtte og, ja, arbejdsløshedsforsikringer 
er nemlig effektivt, især hvis ydelserne målrettes mod de 
fattigste (se kapitel 7). Lad markederne fungere så frit som 
muligt og fordel gennem direkte ydelser til de fattige. Det 
virker. Man kan med andre ord godt være både liberal og 
social på samme tid (det er grunden til, at jeg er radikal). 

Verdens ulighed er stor og i mange lande stigende. Det udgør 
en trussel mod fremskridt og er en kilde til usikkerhed og 
ulighed. Det er den dårlige nyhed, som blev fremhævet med 
stor styrke i både baggrundsrapporten og i konklusionerne fra 
FN konferencen om ulighed i København i februar 2013.

Den gode nyhed fra konferencen var, at øget lighed kan 
fungere som en vækstmotor. Det er en særlig god nyhed, hvis 
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man tror på en menneskerettighedsbaseret tilgang til 
udvikling. Hvis en styrkelse af menneskerettighederne sikrer 
en bedre fordeling, kan det også på sigt skabe større social 
kapital, stabilitet, sammenhængskraft, tillid og tolerance og 
dermed innovation økonomiske vækst og bæredygtig 
udvikling [UNICEF/UN Women 2013; Obeng, Bach, Lake and 
Bachelet 2013]. 

Det kan blive til en positiv spiral af øget vækst og mindre 
fattigdom. For samtidig med at øget lighed kan fremme vækst, 
så er vækst i mere lige samfund bedre til at reducere 
fattigdommen end vækst i ulige samfund. Det er endnu en 
grund til at fremme en bedre fordeling af væksten [UNDP 
2013]. 

Den gode nyhed bliver bedre af, at uligheden faktisk kan 
bekæmpes med gode politiske indgreb (se kapitel 8). Der er 
ingen naturlov eller globaliseringslov, der siger at uligheden 
skal og vil stige i alle lande. Det afhænger af den førte politik, 
af ansvarlige politikere og af engagerede borgere. Det er dét, 
en menneskerettighedsbaseret tilgang handler om. 

Vækst
Gennemgangen af sammenhængene mellem 
menneskerettigheder og økonomisk vækst i dette kapitel har 
ikke kontrolleret for samtlige menneskerettigheder og alle 
mulige effekter. Men gennemgangen tjener ét formål: At 
illustrere og sandsynliggøre, at en rettighedsbaseret tilgang til 
udvikling bestemt ikke behøver stå i modsætning til 
målsætningen om økonomisk vækst. Tværtimod tyder rigtig 

meget på, at indfrielsen af grundlæggende 
menneskerettigheder, herunder de økonomiske og sociale 
rettigheder, kan styrke den økonomiske vækst i fattige lande 
[se også Lindert 2004]. Deraf følger også, at et styrket 
internationalt samarbejde om at indfri 
menneskerettighederne kan føre til højere vækst i verden. En 
dansk rettighedsbaseret udviklingspolitik kan dermed både 
være til gavn for verdens fattigste mennesker og til gavn for os 
selv. Det er ikke så ringe.

Det er derfor naturligt til sidst at se på det internationale 
samarbejde. 
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KAPITEL 12

Samarbejde

En rettighedsbaseret tilgang sætter det 
internationale samarbejde under pres. 
Det er der brug for.



Kapitel 12: Samarbejde

At fremme respekten for de internationale 
menneskerettigheder skal først og fremmest sikre alle borgere 
i verden den grundlæggende beskyttelse, som 
menneskerettighederne er udtryk for. Men som det fremgik af 
forrige kapitel, vil det også være til gavn for verdens fattigste 
mennesker, til gavn for verdens fattige lande, og det kan blive 
til gavn for hele verden i form af sikkerhed, stabilitet, vækst og 
velstand.

Det er derfor i høj grad en opgave med globale perspektiver, 
og det fordrer et stærkere globalt samarbejde med stærkere 
mål, flere midler og bedre mekanismer til at overvåge 
landenes fremskridt. Det fremmer et langt mere ligeværdigt 
internationalt samarbejde med de internationale 
menneskerettigheder i centrum – og i konstant udvikling. Og 
det sætter den nationale suverænitet under pres og styrker det 
internationale ansvar. Det er emnerne for dette sidste kapitel.

Ansvar
Opgøret med den uhindrede nationale suverænitet og 
styrkelsen af det internationale ansvar for 
menneskerettighederne startede for alvor med Den kolde 
Krigs ophør og østblokkens sammenbrud i slutningen af 
1980’erne. Det udløste en bølge af optimisme og en stærk tro 
på, at der kunne skabes store samfundsforandringer gennem 
det internationale samarbejde. Opgøret med den nationale 

suverænitet var ofte helt bogstaveligt. Der var mere end tre 
gange så mange fredsbevarende operationer i perioden 
1989-2000, som der var i de første 50 år med FN. 

FN fungerede i første halvdel af 1990’erne som en platform 
for en konstant udvidelse af den internationale 
udviklingsdagsorden med nye, brede samfundspolitiske mål. 
Der blev afholdt internationale konferencer om børns vilkår 
(New York 1991), miljø og udvikling (Rio de Janeiro 1992), 
menneskerettigheder (Wien 1993), befolkningsspørgsmål 
(Cairo 1994), social udvikling (København 1995) samt kvinder 
og udvikling (Beijing 1995). Selvom de konkrete resultater 
ofte blev kritiseret for at være utilstrækkelige og opfølgningen 
sparsom, markerede møderne et historisk gennembrud i den 
internationale tænkning. Sammen formede de et afgørende 
sæt af globale værdier, der både udbyggede og supplerede de 
internationale menneskerettigheder [Bach et al 2008].

Udviklingen betød også, at der i langt højere grad blev stillet 
krav om politiske og økonomiske reformer og om demokrati 
og respekt for menneskerettighederne. Tidligere var den slags 
krav ofte blevet afvist som utidig indblanding i indre forhold 
og nykolonialisme. Internationalt havde det siden 
udviklingsbistandens opståen efter Anden Verdenskrig været 
et stadfæstet princip, at bistanden ikke måtte være et middel 
til politisk eller økonomisk indblanding i modtagerlandenes 
indre anliggender, ligesom bistanden skulle ydes uden hensyn 
til det politiske styre. Dette princip kunne ses som en følge af 
FN-pagtens princip om staternes suverænitet. 
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I perioden før 1989 havde den vestlige verden endda ofte 
accepteret og samarbejdet med et-partistyrede lande og 
militærregimer, fordi de, trods alt, forventedes at udgøre et 
bolværk mod kommunismen. Men med murens fald blev den 
type støtte med ét problematisk – for ikke at sige uacceptabel. 

Fra en hovedsageligt reaktiv rolle opstod en tro på en mere 
aktiv international linje baseret på de internationale  
menneskerettigheder og en tro på, at det var muligt og 
nødvendigt at gribe ind i andre landes indre anliggender. Et af 
de tidlige eksempler var, da FN’s Sikkerhedsråd i april 1991 
vedtog en skarp fordømmelse af den irakiske regering, som 
efter Golfkrigen havde slået til med uhørt brutalitet mod en 
kurdisk opstand i det nordlige Irak. Denne resolution 688 var 
et af de første eksempler i FN’s historie på en klar og tydelig 
indblanding i en medlemsstats indre anliggender. 

Som udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen udtrykte det på 
FN’s Generalforsamling i september 1991: ”Der er behov for at 
overveje, hvordan det internationale samfund skal påtage sig 
et ansvar for at gribe ind over for massive brud på 
menneskerettighederne, der truer et stort antal uskyldige 
menneskers liv. I de situationer må begrebet ”indre 
anliggender” høre fortiden til.” 

På verdenskonferencen om menneskerettigheder i juni 1993 i 
Wien blev det for første gang klart nedfældet, at det var en 
legitim pligt for verdenssamfundet at tage sig af beskyttelsen 
af menneskerettighederne i alle FN’s medlemslande [Bach et 
al 2008]. Det har banet vejen for den stadigt stærkere 

internationale overvågning af menneskerettighedssituationen 
i de enkelte medlemslande, som vi ser på senere.

Den udvikling kulminerede ved FN-topmødet i 2005. Her blev 
statens suverænitet for alvor udfordret med vedtagelsen af 
principperne om statens ansvar til at beskytte befolkning mod 
folkemord, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og 
forbrydelser mod menneskeheden. En stat har ansvaret for at 
beskytte befolkningen, og det internationale samfund har 
både ansvaret, pligten og retten til at gribe ind, hvis det ikke 
sker (Responsibility to Protect se §138 og §139 i 
topmødeerklæringen). Ingen stater kan længere ved massive 
krænkelser påkalde sig den nationale suverænitet. Der må 
aldrig igen opstå et folkemord som det, verden bevidnede i 
Rwanda i 1994, uden at der gribes ind. Resolutionen slår fast, 
at det internationale samfund ikke kan eller må sidde 
krænkelser overhørig. Den resolution markerer et afgørende 
opgør med den nationale suverænitet og et fundamentalt 
skridt mod beskyttelse for alle verdens borgere imod massive 
menneskerettighedskrænkelser.

Sideløbende med den udvikling blev tendensen fulgt op med 
langt stærkere krav om beskyttelse af menneskerettigheder og 
etablering af demokratiske styreformer i det internationale og 
i det danske udviklingssamarbejde. Før 1988 havde der stort 
set kun været en enkelt politisk betinget ændring i den danske 
bistand, nemlig da bistanden til Vietnam blev afbrudt i 
1978/79 i forbindelse med, at landet invaderede Cambodja. I 
perioden fra 1988 til 1993 var der ikke mindre end 17 politisk 
betingede ændringer i bistanden på grund af udenrigspolitiske 
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forhold og i stigende grad på grund af demokrati, 
menneskerettigheder og dårlig regeringsførelse [Estrup 1994]. 

Erfaringerne var dog ikke entydigt positive. Det kinesiske 
regimes brutale nedkæmpning af studenterdemonstrationer 
på Den himmelske freds Plads (Tien an Men) i Beijing i 1989 
og klare tilbageskridt for menneskerettighederne i lande som 
Etiopien, Kenya og Sudan blev mødt med nedskæringer af 
udviklingsbistanden. Men effekten udeblev, og langsomt blev 
udviklingssamarbejdet genoptaget. Det førte til en klar 
erkendelse af, at det er vanskeligt at skabe hurtige fremskridt 
og forbedringer, når det gælder demokrati og 
menneskerettigehder. Og det førte til en erkendelse af, at det 
er vanskeligt at gøre det udefra. De største forandringer 
opstår indefra og nedefra. Det førte til et skift i tilgangen fra at 
have fokus på at skrue op eller ned for udviklingsbistanden til 
at se på retningen og processen. Da det ikke hjalp at 
gennemtvinge demokrati og menneskerettigheder ”fra oven”, 
blev aktiviteterne styrket ”fra neden” [Bach et al 2008]. Det er 
i virkeligheden den erkendelse og tilgang, der i dag er 
udmøntet i en rettighedsbaseret tilgang til udvikling.

Den nationale suverænitet er fortsat udfordret. Ingen lande 
kan længere skjule sig bag nationalstatens grænser og 
behandle egne borgere, som de vil. Men i dag truer vi ikke i 
samme grad med at trække os ud. Vi truer med at engagere os. 

At suveræniteten er under opbrud betyder samtidig, at ingen 
lande kan undsige sig et globalt ansvar for udviklingen i 
verden og i andre lande. Det internationale samarbejde er 

ikke længere et tag-selv-bord, men et forpligtende samarbejde 
baseret på internationale aftaler. Alle lande, der har tilsluttet 
sig de internationale menneskerettigheder, har samtidig 
forpligtet sig til gennem  “fremadskridende nationale og 
internationale foranstaltninger at sikre, at de anerkendes og 
overholdes overalt og effektivt” [Verdenserklæringen om 
menneskerettighederne] (se kapitel 2). 

Det kræver klare, globale mål, det kræver økonomiske midler, 
og det kræver stærkere mekanismer for at sikre, at 
menneskerettighederne overholdes. Det system er under 
stadig opbygning. 

Mål
Det var i virkeligheden lidt af en tilfældighed, at verden i år 
2000 blev enige om et sæt af globale udviklingsmål, 
2015-målene. Det historiske vingesus, der opstod på 
FN-topmødet i september 2000 i anledning af 
årtusindeskiftet, udgjorde anledningen. Baggrunden var 
blevet skabt ved striben af internationale topmøder afholdt op 
gennem 1990’erne. Her var skabt et fundament for et sæt 
internationale udviklingsmål. Erklæringen fra topmødet i år 
2000 skabte ideen, men selve målene blev først udfærdiget 
bagefter og forfinet med mål, delmål og indikatorer i de 
kommende år. I dag er der skabt et stærkt og samlet sæt af 
globale udviklingsmål: 2015-målene (Tabel 12.1.), der i den 
grad har præget det internationale udviklingssamarbejde i det 
sidste årti. 
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2015-målene har imidlertid været kritiseret for ikke i 
tilstrækkelig grad at basere sig på menneskerettighederne og 
ikke at håndtere de mere grundlæggende årsager til fattigdom 
og ulighed [Darrow 2012]. Det kan endda hævdes, at 
2015-målene er i modstrid med de centrale 
menneskerettigheder, al den stund at målene kun taler om en 
halvering af andelen af mennesker, der lever med sult, mens 
menneskerettighederne slår fast, at alle mennesker har ret til 
mad. Men det er mere rimeligt at se 2015-målene som vigtige 
delmål i den fremadskridende realisering af 
menneskerettighederne. 2015-målene kan ses i tæt 
sammenhæng med de internationale menneskerettigheder 
[UNDP 2006]. Og målene har skabt en enestående 
mobilisering og for første gang samlet verden i en fælles 
indsats for helt grundlæggende menneskerettigheder og helt 
centrale udviklingsmål. Det har virket.

Den gode nyhed er, at flere centrale 2015-mål allerede er nået: 
Andelen af mennesker, der lever for under syv kroner (1,25 
dollars) om dagen er blevet halveret fra omkring 43 procent i 
1990 til 21 procent i 2010 [Chen and Ravallion 2012]. Den 
ekstreme fattigdom er, som det fremgår af Figur 12.1, 
mindsket i alle verdens regioner, og for første gang, siden man 
begyndte at måle fattigdomstendenser, er både det samlede 
antal af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, og andelen 
af fattige faldet. Derudover har mere end to milliarder 
mennesker fået adgang til rent vand. Og andelen af 
mennesker, der lever i slumkvarterer er faldet fra 39 pct. i 
1990 til 33 pct. i 2012. Målet om grundskoleuddannelse til alle 

børn er endnu ikke helt nået, men ni ud af ti børn i verden 
kommer nu i skole, og der er en lige fordeling af drenge og 
piger i grundskolen [United Nations 2012]. Det er gode og 
opmuntrende resultater, og de har styrket troen på, at verden 
faktisk kan sætte sig konkrete mål og nå dem.

Som nævnt i kapitel 11 er der fortsat stor ulighed i verden, 
som kan være med til at bremse en positiv udvikling, og de 
opnåede fremskridt er ulige fordelt mellem, og inden for, 
regioner og lande. Den økonomiske krise der startede i 2008 
har for første gang i mange år fået den globale 
udviklingsbistand til at falde. Der er stadig et stort behov for, 
at regeringer, det internationale samfund, civilsamfundet og 
den private sektor styrker indsatsen, hvis de sidste mål skal 
nås.
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TABEL 12.1. 2015-MÅLENETABEL 12.1. 2015-MÅLENE

NR MÅL

1 Halvere den ekstreme fattigdom og sult

2 Sikre grundskoleuddannelse til alle

3 Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder

4 Reducere børnedødelighed med 2/3

5
Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder 
med 3/4

6
Standse spredningen af HIV/AIDS, malaria og andre 
smitsomme sygdomme

7 Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

8 Opbygge et globalt partnerskab for udvikling
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Samtidig er opgaven med at udvikle nye udviklingsmål efter 
2015 i fuld gang. I det arbejde skal en række ting lykkes:  
Det vigtigste er at fortsætte indsatsen fra 2015-målene, men 
samtidig hæve ambitionen. Vi skal “nå til nul”, som det 
udtrykkes. Vi skal samles om den historiske vision, det vil 
være, helt at afskaffe den ekstreme fattigdom og sult. De 
opnåede fremskridt har styrket troen på, at det faktisk kan 
lade sig gøre. I praksis vil det ganske vist være umuligt at 
komme helt ned på nul fattigdom. Der vil desværre altid være 
mennesker, der falder ud af samfundets bund. Nul fattigdom 
vil derfor i praksis sige at nå ned på få procent i ekstrem 
fattigdom. Estimater viser, at det kan lade sig gøre at nå ned 
på kun 9 procent af verdens befolkning, der lever under 1,25 
dollar allerede i år 2022 og endda helt ned på 3 procent, hvis 
enten væksten kan øges eller uligheden mindskes [Ravallion 
2012]. Det er med andre ord indenfor rækkevidde, at nå helt 
ned på få procent i år 2030. Det vil være en historisk bedrift, 
hvis det lykkes. Tilsvarende skal visionen på en række andre 
områder være at “nå til nul”. 

Det vil samtidig skabe en klar sammenhæng til de 
internationale menneskerettigheder. De nye udviklingsmål 
skal, i langt højere grad end 2015-målene, bygge på de 
internationale menneskerettigheder. De skal sikre alle borgere 
i verden retten til mad, retten til grundskole og retten til 
basale sundhedsydelser. Det vil kunne etablere en tilgang, der 
baserer sig på menneskerettighederne, helt som i den nye 
danske udviklingsstrategi, Retten til et bedre liv. 

Derudover er det vigtigt i de nye udviklingsmål at integrere 
hensyn til miljø, natur og klima. Det er uomtvisteligt, at 
fremtidens udviklingsmuligheder hænger snævert sammen 
med vores vilje og evne til at løse de store udfordringer, der er 
skabt af et markant pres på verdens naturressourcer og af den 
globale opvarmning. Derfor skal fremtidens udviklingsmål 
være globale bæredygtighedsmål, hvilket blev slået fast på 
Rio+20-topmødet i Rio de Janeiro, Brasilien. 
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Kilde: Chen and Ravallion 2012

FIGUR 12.1 Andel af befolkningen der lever for under 1,25 
dollar om dagen.
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Det resultat vil jeg gerne tage en lille flig af æren for, da jeg 
var stærkt engageret i at udvikle ideen om globale 
bæredygtighedsmål – først som særlig rådgiver for EU’s 
klimakommissær Connie Hedegaard i hendes rolle som 
medlem af Global Sustainability Panel, der lavede 
baggrundsrapporten op til Rio-konferencen. Her deltog jeg i 
de allerførste møder, der udviklede ideen om globale 
bæredygtighedsmål. Dernæst var jeg meget aktivt involveret i 
forhandlingerne frem til og under Rio-konferencen, fordi 
Danmark var formandsland for EU. Det blev et par lange 
nætter i Rio med få timers søvn. 

Men ideen om globale bæredygtighedsmål blev vedtaget, og 
det kan blive et afgørende resultat. Opgaven er derfor også at 
få klare og ambitiøse mål, når det gælder rent vand, bevarelse 
af verdens biodiversitet og udviklingen af en bæredygtig 
energiforsyning for alle mennesker. De mål skal samtidig 
sikre, at fremtidens bæredygtighedsmål stiller kontante krav 
til både rige og fattige lande. 2015-målene og ideen om 
bæredygtighedsmål skal smelte sammen til et sæt af globale 
mål.

Den økonomiske dimension af bæredygtigheden bør derfor 
også integreres i fremtidens udviklingsmål. Det kan ske 
gennem et mål for jobs. Beskæftigelse især for unge er en 
afgørende udfordring for stort set alle verdens lande. Der skal 
i løbet af de næste 15 år skabes omkring 600 millioner nye 
arbejdspladser i verden, især i Asien og Afrika, for at følge 
med befolkningsudviklingen. Det får de danske udfordringer 
med jobskabelse til at blegne en smule. 

Samtidig er det blevet slået fast med kynisk klarhed gennem 
utallige konflikter og senest med konflikterne i Somalia, 
Syrien og Sudan/Sydsudan, at det er umuligt at skabe 
udvikling uden sikkerhed. Og det er umuligt at skabe 
sikkerhed uden udvikling. Derfor skal der også sættes klare 
mål for skabelse af fred og sikkerhed i fremtidens globale 
udviklingsmål. Her kan hentes inspiration i de freds- og 
statsopbygningsmål, der blev omtalt i kapitel 9. 

Det er centrale målsætninger for fremtidens 
bæredygtighedsmål. Ud over de elementer kan vi håbe på 
klare mål for demokrati og god regeringsførelse. Det ville være 
et gennembrud at få mål for borgerlige og civile rettigheder 
som ytringsfrihed, organisationsfrihed og adgangen til 
information og sikre en kobling til centrale 
menneskerettighedsprincipper som ansvarlighed, deltagelse 
og åbenhed. Det vil yderligere kunne styrke koblingen til de 
internationale menneskerettigheder. 

Visionen skal være et sæt af globale bæredygtighedsmål, der 
for alvor kan samle verden om at skabe konkrete fremskridt, 
når det gælder grundlæggende menneskerettigheder og 
bæredygtig udvikling. Det skal vi arbejde hårdt for.

Midler
Det vil dog ikke lykkes uden midler. Der er både brug for mere 
handel, flere investeringer, bedre teknologi og øget 
udviklingsbistand, hvis vi skal løse de globale udfordringer og 
bekæmpe fattigdommen.
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Når det gælder udviklingsbistanden går det lidt trægt. Der er 
stadig langt igen, før verdens rige lande har nået det over 40 
år gamle FN-mål om at give 0,7 procent af 
bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand. Men målet 
udgør stadig et klart pejlemærke i forhold til behovet for 
international finansiering. EU-landene har lovet at nå målet i 
2015, selvom det med den økonomiske krise står klart, at det 
ikke vil lykkes. I Danmark har vi forsøgt at lægge pres på 
verdens andre rige lande ved at stifte klubben g07. Der er jo 
mange lande, der kæmper for at komme med i globale klubber 
som g7, g8 og g20. Derfor stiftede vi i 2012 op til 
Rio-konferencen g07. Det er endnu en meget eksklusiv klub – 
kun fem medlemmer – men håbet er, at flere lande kommer 
med. Storbritannien er gået foran og når nu, som det første g8 
land, målet på 0,7 procent i 2013.

Et globalt samarbejde med klare mål baseret på de 
internationale menneskerettigheder kræver nemlig 
international finansiering. Og det vil også på sigt føre til nye 
former for langt mere automatiske og aftalebaserede, globale 
overførselsmekanismer. Det er en helt naturlig forlængelse af 
den udvikling, der er sket i nationalstaten, regionalt og i 
stigende grad i verden.

Der er ingen danskere, der stiller spørgsmålstegn ved den 
kommunale udligningsordning i Danmark. Det ses som en 
helt naturlig del af et land, hvor alle borgere skal have lige 
rettigheder og muligheder. Derfor overføres hvert eneste år 
store beløb fra de rigere kommuner primært i Nordsjælland til 
fattige kommuner på Lolland, Falster og i Nordjylland. Det er 

blevet til et sindrigt udligningssystem med landsudligning, 
hovedstadsudligning, bloktilskud og en række særlige 
udlignings- og tilskudsordninger [Økonomi- og 
Indenrigsministeriet 2013]. Også Færøerne og Grønland 
modtager bloktilskud hvert eneste år. 

Tilsvarende i EU. I takt med, at det europæiske samarbejde 
har udviklet sig, og de europæiske rettigheder er blevet 
udviklet og stadfæstet, er der blevet etableret mekanismer til 
at udligne vækst og velstand imellem de europæiske lande. De 
mekanismer betegnes ofte strukturfonde, men igen dækker 
det over en række sindrige og indviklede europæiske 
udligningsmekanismer. Ideen er at fremme samhørigheden 
og fjerne uligheder. 

En tilsvarende udvikling vil og bør ske internationalt. Det er 
ikke holdbart, at de globale udligningsmekanismer baserer sig 
på tilfældige beslutninger i nationale parlamenter. I stedet bør 
der arbejdes på et mere forpligtende internationalt 
samarbejde og en udligning baseret på internationale aftaler.

Mere automatiske overførselsmekanismer er naturlige i en 
verden, der hænger stadigt tættere sammen, og som er 
forbundet gennem et sæt af internationale 
menneskerettigheder. Det er derfor forkert at betragte 
udviklingsbistanden som noget unaturligt og midlertidigt. Der 
vil altid være brug for international udligning. Verden vil 
aldrig opleve en situation, hvor alle lande vokser med samme 
hast og opnår samme velstand. Der vil fortsat være store 
globale udfordringer som sygdomsepidemier, økonomiske 
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kriser, klimaforandringer og sikkerhedstrusler der skal løses i 
fællesskab. 

Helt som der er brug for overførsler til udkantsdanmark og 
udkantseuropa, vil der derfor være brug for globale 
overførsler. De rigeste danske kommuner bruger over 10 
procent af deres budget på udligning til andre kommuner, og 
Danmark yder godt én procent af BNI i bidrag til EU 
(nettobidrag på ca. en trediedel procent). Det er ikke urimeligt 
at bruge omkring én procent af BNI på udligning i hele resten 
af verden og på at løse globale og grænseoverskridende 
problemer, hvoraf mange også rammer Danmark. 

Globale udligningsordninger er derfor kommet for at blive. Og 
hvem ved? Hvis Kina bliver ved med at vokse med samme 
hast som i dag, og Europa tilsvarende sakker bagud, så bliver 
der måske om 100 år brug for overførsler fra Kina til Europa. 
De sydeuropæiske lande har allerede stået med hatten i 
hånden i et forsøg på at tiltrække billige lån fra Kina for at 
hjælpe dem over den finansielle krise.

Tendensen til mere forpligtende finansieringsaftaler ses 
allerede. Det gælder i indsatsen for at modvirke den globale 
opvarmning, hvor det som led i aftalen fra klimatopmødet i 
København blev vedtaget, at verdens fattige lande skulle 
modtage 10 mia. dollars i klimafinansiering de første tre år 
stigende til 100 mia. dollars årligt i 2020. Den mekanisme, 
der skal stå for overførslerne, den grønne klimafond, er nu 
blevet etableret, omend den endnu ikke er begyndt at fungere. 
Det er den finansieringsaftale, der skulle indgå i en juridisk 

bindende samlet klimaaftale, som dog endnu ikke er på plads. 
Samtidig bygger selve mekanismen bag klimafinansieringen 
på, at verdens fattige lande får mere direkte adgang til 
pengene [Brown, Bird and Schalatek 2010]. Det viser en 
tendens til at se automatiske overførsler som en stadigt mere 
naturlig og forpligtende del af det internationale samarbejde.

Derudover etableres der flere og flere internationale 
fondskonstruktioner, hvor verdens fattige lande mere direkte 
får adgang til midler til at løse internationale udfordringer. 
Den Globale Fond for HIV/AIDS, Malaria og Tuberkulose 
(GFATM), den Globale Vaccinealliance (GAVI) og det globale 
uddannelsesinitiativ (GPE) er tre globale fonde koblet meget 
direkte til globale menneskerettigheder og udviklingsmål. Og 
de sikrer verdens fattige lande adgang til mere automatiske og 
multilaterale overførselsmekanismer. Landene skal for at 
modtage penge, overholde en række grundlæggende krav og 
konditionaliteter. Gør de det, sker udbetalingerne i stigende 
grad automatisk ud fra klare kriterier [Arndt and Bach 2013].

Længst i den tankegang er, måske overraskende, den 
amerikanske Millennium Challenge Cooperation, der blev 
etableret af præsident George Bush Jr.. Her kan verdens 
fattige lande gå til eksamen ud fra klare kriterier for, hvor 
godt de gør det inden for god regeringsførelse, økonomisk 
politik og sociale investeringer i egne borgere. Hvis landet 
består, så får de tilskud. Gør de ikke, får de ingenting.

Det er enkelt og mere automatisk, selvom virkeligheden for 
Millennium Challenge Cooperation har været betydeligt mere 
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kompliceret. Men ideen er ikke langt fra danske bloktilskud 
eller europæiske strukturfonde. Der er en række 
grundlæggende kriterier, der skal være på plads, men hvis de 
er det, og der er behov for støtte, så får landene adgang til 
finansiering. 

Ud over fonde og mere automatiske mekanismer til at fordele 
pengene er der også kommet fornyet fokus på mere 
automatiske mekanismer til at skaffe pengene – de såkaldte 
innovative finansieringsmekanismer. Det afspejler dels en 
frustration over, at verdens rige lande ikke har nået målet om 
0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand, dels et ønske om at skabe 
finansieringskilder, der er mere uafhængige af 
nationalstaternes årlige finanslove og politiske strømninger. 
Her har der været et utal af ideer lige fra en skat på CO2 eller 
en afgift på salg af CO2-kvoter til internationale obligationer, 
lotterier og en skat på finansielle transaktioner 
(Tobin-skatten). Den sidste idé, har fået fornyet aktualitet 
med et forslag fra EU-kommissionen, der har samlet 
opbakning fra 11 medlemslande, omend provenuet ikke er 
koblet til de internationale udviklingsmål. 

Der har især været fokus på nye finansieringsmekanismer 
inden for sundhedsområdet [Taskforce on Innovative 
International Financing for Health Systems 2009]. Faktisk 
har over 20 lande allerede etableret forskellige former for 
innovative finansieringsmekanismer, der efter nogle skøn 
indbragt over 6 milliarder dollars til det internationale 
udviklingssamarbejde. Et af de mest kendte eksempler er 
UNITAID, der via en lille afgift på flyrejser har skaffet 

indtægter til at bekæmpe HIV/AIDS, tuberkulose og malaria. 
Initiativet blev startet af Brasilien, Chile, Frankrig og Norge, 
men nu har omkring 20 lande sagt, at de vil bidrage. 
International Finance Facility for Immunisation udsteder 
obligationer, der kan sikre fremrykket finansiering af vacciner 
i verdens fattige lande. En række tilsvarende initiativer 
forventes at blive etableret i de kommende år. Det er den 
spæde start på et system med internationale skatter til at 
finansiere internationale udviklingsmål og globale offentlige 
goder.

Endelig er det afgørende, at vi bliver meget bedre til at 
mobilisere øget samhandel og flere private investeringer i 
verdens fattige lande. Her skal vi også tænke i nye modeller. 
Et eksempel er den klimainvesteringsfond, som den danske 
regering har etableret i samarbejde med Investeringsfonden 
for Udviklingslandene, IFU. Ved at lægge 100 millioner 
kroner fra udviklingsbistanden regner vi med at kunne 
tiltrække 3-400 millioner kroner fra pensionskasser og andre 
institutionelle investorer til fonden. De penge skal bruges til 
at fremme danske virksomheders investeringer i 
klimaprojekter i verdens fattige lande. Samlet kan det 
forhåbentligt give investeringer på 4-5 milliarder kroner. 
Udviklingsbistanden kan pludselig yngle og blive til langt flere 
penge. Det er en god forretning – både for Danmark, for 
danske pensionskunder, for virksomhederne, for verdens 
fattige lande og for klimaet. Der er en 
gevinst-gevinst-gevinst-gevinst-gevinst-situation, som det vist 
hedder på dansk. 
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Tilsvarende bliver der brug for at tænke handel og 
udviklingsbistand tættere sammen. Det betyder, ikke at vi skal 
tilbage til dengang udviklingsbistanden blev bundet til 
leverancer fra Danmark, og vi derfor en gang imellem sendte 
ubrugelige slagterier, mejerier og cementfabrikker afsted. 
Men det betyder, at vi skal blive langt bedre til at inddrage 
private virksomheder i udviklingssamarbejdet, og fremme 
handel på tværs af landegrænser. Det vil verdens fattige lande 
gerne have, og det kan blive til gavn for alle parter og både 
mobilisere vækst og arbejdspladser og mindske 
fattigdommen. 

Her opstår samtidig nye former for offentlig-private 
partnerskaber med fokus på både teknologiudvikling, handel 
og investeringer som den Globale Vaccinealliance (GAVI) og 
den Globale Kampagne for  Microbicider (GCM) på 
sundhedsområdet eller initiativet for at skaffe bæredygtig 
energi til alle mennesker, Sustainable Energy for All 
(SE4ALL). Der er utallige andre eksempler, og de 
symboliserer og signalerer nye måde at tackle de globale 
udfordringer på.

Den type modeller vil vi se langt flere af i fremtiden. 
Virksomhederne vil gerne være med. Det er verdens fattige 
lande, der nu oplever høje vækst. Ud af de ti hurtigst voksende 
lande i verden er de syv nu i Afrika [Economist 2011] – og de 
6 er iøvrigt lande, som Danmark har haft et tæt 
udviklingssamarbejde med. Det er i høj grad i verdens fattige 
lande at fremtidens vækst og muligheder findes. 

Mere automatiske og innovative modeller til både at skaffe 
midler til at nå de internationale udviklingsmål, til at fordele 
midlerne og til at udvikle nye samarbejdsformer er helt i tråd 
med en tilgang baseret på menneskerettighederne. De 
internationale menneskerettigheder forpligter alle verdens 
lande til gennem  “fremadskridende nationale og 
internationale foranstaltninger at sikre, at de anerkendes og 
overholdes overalt og effektivt” [Verdenserklæringen om 
menneskerettighederne] (se kapitel 2). At mobilisere flere 
midler er en del af svaret.

Mekanismer
En anden vigtig del af svaret er stærkere internationale 
mekanismer til at overvåge, om verdens lande faktisk 
overholder menenskerettighederne. Med mere klare mål og 
flere midler skal der udvikles stærkere mekanismer til at følge 
implementeringen af de universelle menneskerettigheder. Her 
er verden nået langt i de seneste årtier. Der er både i de 
enkelte lande og i verden skabt en række systemer til at følge 
op på og måle verdens fremskridt hen mod 2015-målene. Og 
der er gennem årtier skabt et stadigt stærkere system til at 
monitorere overholdelsen af de grundlæggende 
menneskerettigheder.

De generelle forpligtigelser, som medlemslandene har 
gennem Verdenserklæringen om menneskerettighederne og 
tilslutningen til FN-pagten, overvåges af FN’s 
Generalforsamling og af ikke mindst af 
Menneskerettighedsrådet, der blev etableret i 2006. 
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Derudover er der etableret en række kontrolkomiteer i 
tilknytning til de forskellige konventioner, hvortil landene 
løbende skal rapportere. Der er i alt ti kontrolkomiteer i 
tilknytning til de internationale 
menneskerettighedskonventioner, som behandler rapporter, 
klager, forespørgsler og kommentarer vedrørende 
konventionerne. Seks af kontrolkomiteerne kan herudover 
modtage individuelle klager og seks af komiteerne kan selv 
igangsætte undersøgelser, hvis der er begrundet mistanke om 
grove eller systematiske menneskerettighedskrænkelser 
[OCHCR 2012]. Som det fremgår af Tabel 12.2., rapporterer 
Danmark regelmæssigt til en lang række af de internationale 
kontrolkomiteer om alt fra vores indsats imod tortur og for 
lige vilkår for handicappede og grupper med mindretalssprog. 

Indsatsen imod tortur demonstrerer, hvor udbygget 
overvågningsmekanismerne er. Landene skal indsende 
rapporter om, hvad de gør for at gennemføre konventionens 
bestemmelser hvert fjerde år, ofte ledsaget af skyggerapporter 
fra menneskerettighedsorganisationer. 66 ud af de 147 lande, 
der har ratificeret torturkonventionen, har desuden anerkendt 
komiteens mulighed for at behandle individuelle klager. Der 
er en ekstra protokol, som 57 lande har tilsluttet sig, og som 
sikrer, at der etableres metoder til at overvåge fængslerne og 
gennemføre uanmeldte besøg i fængsler, detentioner og 
lukkede sociale institutioner. Endelig har FN også udpeget en 
specialrapportør vedrørende tortur, der selv kan tage sager og 
generelle spørgsmål op [Staur 2011]. 

Det er et omfattende internationalt kontrolsystem. Men det 
har svært ved både at følge med og lider under en markant 
overbelastning og store forsinkelser. Derfor har 
Højkommisæren for menneskerettigheder igangsæt et arbejde 
for at styrke og udvikle kontrolmekanismerne og fremkommet 
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TABEL 12.2. DANMARKS RAPPORTERINGERTABEL 12.2. DANMARKS RAPPORTERINGERTABEL 12.2. DANMARKS RAPPORTERINGER

ORG. KONVENTION TID

FN
Konventionen mod tortur og anden grusom, 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf (CAT)

4 år

FN
Konventionen om borgerlige og politiske 
rettigheder (CCPR)

5 år

FN
Konventionen om afskaffelse af alle former 
for diskrimination imod kvinder (CEDAW)

4 år

FN
Konventionen om afskaffelse af alle former 
for racediskrimination (CERD)

4 år

FN
Konventionen om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder (CESCR)

5 år

FN Konventionen om barnets rettigheder (CRC) 5 år

FN Handicapkonventionen (CRPD) 4 år

FN
Menneskerettighedsrådets universelle 
periodiske bedømmelse

4 1/2 år

Europa
rådet

Rammekonventionen om beskyttelse af 
nationale mindretal (FCNM)

periodevis

Europa
rådet

Pagten om regionale sprog eller 
mindretalssprog (ECRML)

3 år

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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med en række konkrete anbefalinger [Pillay 2012]. Det er der 
brug for. 

En af de vigtigste generelle mekanismer til at overvåge 
menneskerettighederne er den regelmæssige rapportering til 
FN´s Menneskerettighedsråd, den såkaldte universelle 
periodiske bedømmelse, der blev vedtaget af FN i 2006. Alle 
lande i verden skal med regelmæssige mellemrum indsende 
en rapport om menneskerettighedssituationen, der 
efterfølgende bliver bedømt og diskuteret af 
Menneskerettighedsrådet. Det er en enestående mekanisme, 
der, som FN’s generalsekretær Ban Ki-moon udtrykte det, 
“har et stort potentiale til at fremme og beskytte 
menneskerettighederne i de mørkeste hjørner af verden”. 

Hvert eneste år kommer 48 lande gennem processen, så hele 
verden kommer til eksamen i løbet af en fireårig periode. 
Processen er bestemt ikke perfekt, og selve eksaminationerne 
i komiteen drives af medlemslandene selv, hvoraf mange jo 
ikke just glimrer ved deres egen beskyttelse af 
menneskerettighederne og heller ikke er enige om en lang 
række menneskerettighedsspørgsmål.

Men det er en unik proces, hvor civilsamfundet inddrages 
med indspil til staterne om hvilke anbefalinger, der bør gives 
til deres regeringer, og for mange lande er det det eneste 
forum, hvor menneskerettighedssituationen drøftes med det 
lokale civilsamfund. Der er endda flere tilfælde, hvor 
processen i sig selv har ført til et stærkere civilsamfund og 
stærkere samarbejde mellem de folkelige foreninger. Og som 

højkommissæren for menneskerettigheder, Ms. Pillay, 
udtrykte det, da jeg diskuterede UPR-processen med hende i 
februar 2013, så giver det samtidig FN en unik chance for at 
komme i en kritisk dialog med landene om 
menneskerettighedssituationen og efterfølgende styrke 
indsatsen.

Danmark var første gang til eksamen i 2011, og den 21. 
september 2011 blev rapporten og dermed Danmarks første 
UPR-proces endelig godkendt af Menneskerettighedsrådet. 
Også den danske rapport og gennemgang blev fulgt nøje af 
danske folkelige foreninger, der mente, at regeringen tegnede 
et for ukritisk billede af menneskerettighedssituationen i 
Danmark. Der blev gennemført høringer, også i Grønland og 
Færøerne, og et udkast til den danske rapport blev sendt i 
høring, hvilket gav anledning til en række kritiske 
kommentarer, der blev samlet af Institut for 
Menneskerettigheder [Danish Institute for Human Rights 
2011]. 

Den universelle periodiske bedømmelse bliver i stigende grad 
et centralt, globalt redskab i en menneskerettighedsbaseret 
tilgang og dermed i udviklingsarbejdet. Og det giver helt 
konkrete og kontante resultater. En opgørelse fra den 
folkelige forening UPR Info af erfaringerne fra 66 lande, 
estimerer, at helt op til 40 procent af anbefalingerne fra den 
periodiske gennemgang er blevet gennemført to år efter 
landene var igennem processen [UPR Info 2012]. Den 
opgørelse skal tages med forbehold, og en række anbefalinger 
er så upræcise og generelle, at det er svært at monitorere. Men 
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der er ingen tvivl om, at der er skabt resultater i en række 
lande. Det gælder dog ikke alle. Nordkorea glimrer ved ikke at 
have gennemført en eneste af anbefalingerne! 

Processen bliver forhåbentligt styrket efterhånden som der 
kommer øget fokus og engagement, mere præcise 
anbefalinger, og stærkere opfølgning. Her skal både FN 
organisationerne, folkelige foreninger, forskere og andre 
lande gøre en mere ihærdig indsats. Især FNs egne 
organisationer skal arbejde langt mere systematisk på at 
hjælpe/presse landene til at implementere anbefalingerne. 

Fra dansk side er vi gået i gang. Når de danske 
samarbejdslande har været til eksamen, bliver både processen 
og resultatet nu udnyttet som grundlag for at styrke den 
folkelige deltagelse og den kritiske dialog med landenes 
regeringer. Og processen kommer til alle verdens lande. Ingen 
lande kan længere skjule deres 
menneskerettighedskrænkelser.

Menneskerettighedsrådet er samtidig det centrale organ til at 
sætte fokus på retfærdighed for ofrene for 
menneskerettighedskrænkelser. Et godt eksempel er 
beslutningerne om at nedsætte undersøgelseskommissioner 
for Elfenbenskysten, Libyen og Syrien, som skal sikre, at de 
skyldige i grove menneskerettighedskrænkelser identificeres 
med henblik på senere retsforfølgelse. 
Undersøgelsesrapporten fra februar 2013 fra Syrien 
fremhæver massive menneskerettighedskrænkelser og 
krigsforbrydelser fra begge sider af konflikten, samt egentlige 

forbrydelser mod menneskeheden begået af det syriske 
Assad-regime.

Rådet giver også folkelige foreninger og 
menneskerettighedsforkæmpere et forum, hvor de kan sætte 
fokus på og skabe international opmærksomhed omkring 
konkrete sager. Et eksempel er den dansk/bahrainske 
menneskerettighedsforkæmper Myriam al-Khawaja, som 
deltager aktivt i rådet – både ved at afgive indlæg og ved at 
mobilisere stater til at bakke op. Det gjorde vi fra dansk side, 
da jeg i februar 2013 holdt Danmarks tale ved 
Menneskerettighedsrådet og satte fokus på fængslingen af 
al-Khawaja i Bahrain og på landets markante brud med 
grundlæggende menneskerettigheder (Billede 12.1). 
Resultaterne i FN’s Menneskerettighedsråd – små eller store 
– er nødvendige våben for menneskerettighedsforkæmpere 
verden over.

Udviklingen afspejler en langsom men sikker bevægelse mod 
stadig mere forpligtende og juridisk bindende internationale 
aftaler med domstolslignende konstruktioner og aftalte 
sanktionsmuligheder. Længst er den udvikling kommet med 
etableringen af den Internationale Straffedomstol – den første 
permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, 
forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Den sætter 
verdens dikatorer under massivt pres, selvom det ikke er en 
enkel proces. Men den har afgørende brudt med tidligere 
tiders straffrihed for internationale forbrydelser. Det er i den 
grad et vigtigt og opmuntrende skridt.
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Også på det økonomiske område har en langt mere juridisk og 
bindende tilgang til det internationale samarbejde fået 
fodfæste. Det gælder ikke mindst i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO), hvor 
tvistbilæggelsessystemet har skabt et enestående samarbejde 
baseret på bindende aftaler, domstolsafgørelser og 
automatiske sanktioner. Hvert år afgøres 10-20 sager af 
tvistbilæggelsessystemet og langt flere afgøres fredeligt inden 
de når til en endelig afgørelse. Det har erstattet tidligere tiders 
uregulerede handelskrige og skabt en langt stærkere 
retssikkerhed inden for den internationale handel [Bach og 
Nordbo 2004]. 

Udviklingen er opmuntrende: langt stærkere mekanismer til 
at sikre overholdelsen af menneskerettighederne og 
konturerne af et internationalt samarbejde baseret på 
grundlæggende principper om rettigheder, bindende aftaler 
og en international retstilstand. Det er værd at arbejde for.

Menneskerettighederne
Menneskerettighederne er noget af det fineste og mest 
visionære, menneskeheden har skabt. Sådan startede denne 
bog. Men det betyder ikke, at menneskerettighederne er 
færdige. De udvikles fortsat igennem det internationale 
samarbejde. Menneskerettighederne er en konstant 
kampplads og har været det internationalt, siden vedtagelsen 
af Verdenserklæringen i 1948 med 48 stemmer for, ingen 
imod, men 8 lande, der afstod fra at stemme. 

De to store konventioner om borgerlige og politiske 
rettigheder og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 
gav endnu mere debat og blev vedtaget i 1966. Sideløbende er 
fulgt en række af mere specialiserede konventioner, hvoraf de 
vigtigste er Folkedrabskonventionen (1948), 
Flygtningekonventionen (1951), 
Racediskriminationskonventionen (1966), 
Kvindekonventionen (1979), Torturkonventionen (1984),  
Børnekonventionen (1989) og Handicapkonventionen (2006) 
[Staur 2011].
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BILLEDE 12.1 Indlæg ved høj-niveau delen af 
Menneskerettighedsrådet, februar 2013.
Foto: Dorthe Lange, Udenrigsministeriet.
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I dag er Menneskerettighedsrådet menneskerettighedernes 
globale og centrale kampplads. Her står de internationale 
menneskerettigheder deres prøve. Her forfines og udvikles 
menneskerettighederne år efter år. Det er en kamp, som 
Danmark og andre rige lande aktivt engagerer sig i. Nogen 
gange taber vi kampen. Ofte sker der fremskridt. 

Et eksempel er spørgsmålet om forbud mod kritik af religion 
versus beskyttelse af ytringsfriheden. Muslimske lande har i 
årevis krævet kriminalisering af kritik af religioner i en slags 
international blasfemilov. Sammen med en række andre 
vestlige lande mener Danmark, at det vil være et alvorligt og 
uacceptabelt indgreb i ytringsfriheden. 

Jeg ser ingen grund til håne, nedgøre eller latterliggøre andre 
eller deres religion, og mener man når længst med respekt og 
tolerance. Men jeg vil til hver en tid, forsvare andres ret til at 
håne, nedgøre og latterliggøre både min religion, min politik 
og min person. Og den ret benytter mange sig af, ikke mindst 
på min facebook profil. Sådan må det være. Ytringsfriheden er 
et stærkt bolværk mod undertrykkelse og udnyttelse og skal 
beskyttes og udbygges. 

Den holdning deles dog ikke af alle lande. Men det var et 
fremskridt, da det lykkedes for EU og USA at nå til enighed 
med den muslimske landegruppe (OIC) om en fælles 
resolution ved Menneskerettighedsrådet (16/18), der 
understreger nødvendigheden af at undgå intolerance, 
stereotypificering og diskrimination, vel at mærke af individer 
og ikke af religioner. Dermed blev der  skabt et fælles ståsted, 

der kan henvises til, når kravet om beskyttelse af religioner 
igen kommer frem [Staur 2011]. 

Det har dog ikke fået den muslimske landegruppe til at give 
op. De er blevet yderligere provokeret af filmen “Innocence of 
Muslims”, og kræver nu øget overvågning af ytringsfriheden 
gennem etablering af et internationalt observatorium, der skal 
overvåge blasfemiske ytringer mod religioner - på linie med 
det observatorium OIC selv har etableret til at overvåge 
islamofobi.  

Her skal vi stå fast og sige klart nej. Ytringsfriheden skal ikke 
yderligere overvåges eller kontrolleres. Et internationalt 
observatorium vil være en glidebane mod ytringskontrol. 
Hadefulde ytringer og fordømmende film skal ikke bekæmpes 
med kontrol og overvågning, men med en endnu stærkere 
indsats for demokrati, dialog og tolerance. Den bedste måde 
at bekæmpe religionsforhånelse er at kæmpe for 
religionsfrihed og ytringsfrihed. Den kamp skal og vil 
fortsætte i mange år.

Det er også en kamp, der er rykket over på internettet. Her 
står en række, hovedsageligt vestlige, lande, overfor et flertal 
af lande med Rusland, Kina og De Forenede Arabiske 
Emirater i spidsen, der ønsker øget international regulering af 
internettet. Ved konferencen i den Internationale 
Telecommunications Union afholdt i Dubai i 2012 fik de 
opbakning til at internettet skal reguleres under de 
internationale regelsæt (ITR), der regulerer 
telekommunikation. Det kan på sigt føre til øget international 
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regulering af internettet, og var et klart nederlag for den 
vestlige landegruppe, der ønsker et åbent og neutralt internet.

Der sker selvfølgeligt allerede en vis statslig kontrol med 
internettet for at bekæmpe kriminalitet, terror og svindel. 
Danske myndigheder har pålagt internetudbydere at spærre 
adgangen til det svenske Pirate Bay for at hindre 
piratkopiering af musik og film, der er indført et nationalt 
filter mod børneporno, og efterforskningsmyndigheder kan 
kræve oplysninger fra domænehoteller om besøgende ved 
internetsider med ulovligt indhold. 

Regeringernes kontrol sker gennem private, oftest 
amerikanske virksomheder som Google og Facebook, og 
kritikken fra de lande, der ønsker international regulering, 
har været, at de private selskaber er mere lydhøre overfor 
anmodninger fra vestlige regeringer end fra ikke-vestlige 
regeringer. De har bl.a. henvist til statistik fra Google, der har 
vist, at en større andel af de amerikanske og britiske 
anmodninger om at spærre internetsider er blevet 
imødekommet, end det har været tilfældet for anmodninger 
fra ikke-vestlige lande. 

Debatten bliver endnu mere kompliceret af, at kun de færreste 
lande har en klar lovgivning for, hvornår en hjemmeside kan 
kræves nedtages, og hellere ikke klare procedurer for, hvordan 
der sker - administrativt eller gennem en domstolsprøvning.  
Derfor kan fortolkningen af ytringsfriheden ende hos 
virksomheder som Google eller Facebook og i udmøntningen 
af deres interne retningslinier. Det kan også betyde, at de 

bliver udsat for politisk pres, som det skete for Vodaphone i 
Egypten, der i opløbet til Mubaraks fald blev bedt om at 
udsende SMSer til alle deres abonnenter om støtte til 
Mubarak. Et andet eksempel er den langvarige strid mellem 
Google og Kina om adgangen til politisk følsomme 
søgeresultater.	


På kort sigt vil afstemningen ved ITU-konferencen næppe få 
betydning for internettets udvikling, da hovedparten af den 
tekniske kapacitet ligger i USA. Men Kina har en klart 
markeret ambition om at udvikle egen internetkapacitet for at 
gøre sig mere uafhængig, og det kan på sigt føre til en 
opsplitning i to forskellige internet-modeller. 

Dertil kommer svære debatter om internettet og beskyttelsen 
af immaterielle rettigheder. Her står debatten mellem 
internetbrugeres ret til frit at kunne kommunikere overfor en 
industri koblet til rettighedshavere med forretningsmodeller 
solidt forankret i tiden før digital information og internet. Det 
var debatten om ACTA traktaten et godt eksempel på. 

ACTA traktaten er en international traktat, der har til formål 
at styrke håndhævelsen af immaterielle rettigheder som 
ophavsret og patenter. Traktaten regulerer alt fra patenter på 
medicin til musikdeling over internettet, men det var især 
bestemmelserne om internettet, der gav anledning til debat. 
ACTA ville måske ikke i sig selv betyde en ændring af 
gældende dansk ret, men kritikerne mente, at traktaten 
alligevel ville indebære et skridt i retning af krænkelse af 
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privatlivets fred og ytringsfriheden, og at traktaten på sigt 
kunne underminere det frie og åbne internet. 

Den stærke reaktion betød, at ACTA traktaten i juli 2012 blev 
nedstemt i EU-parlamentet med 478 stemmer imod, 39 
stemmer for, og 165 medlemmer, der undlod at stemme [EU 
oplysningen 2013]. Pendulet er måske begyndt at svinge i den 
anden retning.

Der er således en række svære debatter forude omkring 
reguleringen af internettet og om hvilken type kontrol, der 
kan forlanges, og hvordan den udøves. Det er i høj grad en 
debat om ytringsfrihed og grundlæggende  
menneskerettigheder. Her skal Danmark være en stærk 
stemme for ytringsfriheden og for et frit og åbent internet. 

Der sker også fortsat udvikling af de økonomiske og sociale 
rettigheder. Her er der skabt konkrete fremskridt i de senere 
år, når det gælder retten til vand, som efter en længere proces 
i september 2010 blev anerkendt af Menneskerettighedsrådet 
som en menneskerettighed (15/9). Det er et meget konkret 
eksempel på, at menneskerettigheder og udvikling smelter 
sammen. Og et klart eksempel på at menneskerettighederne 
hænger sammen. Et menneske kan overleve i uger uden mad, 
men kun i få dage uden vand, og så bliver de borgerlige og 
politiske rettigheder ligegyldige. 

Ved afstemningen i 2010, under den tidligere regering, 
undlod Danmark at stemme, hvilket til dels blev begrundet i, 
at et udredningsarbejde endnu ikke var afsluttet. Men i 
oktober 2011 var Danmark co-sponsor på en ny resolution ved 

Menneskerettighedsrådet (18/1), hvor retten til vand og 
sanitet anerkendes. Det er et naturligt led i en stærkere 
placering af menneskerettighederne i dansk udviklingspolitik. 
Retten til vand skal ses i tæt sammenhæng med et fremtidigt 
globalt udviklingsmål om at sikre rent vand og sanitet til alle. 
Der er stadig over 800 millioner mennesker uden adgang til 
rent og sikkert drikkevand og mere end to milliarder 
mennesker uden adgang til grundlæggende sanitet. Med 
anerkendelsen af vand som en menneskerettighed, kan 
indsatsen for at gøre noget ved det, sættes ind i en mere klar 
rettighedsbaseret ramme [UNDP 2010]. 

Mere markant er debatten om rettigheder tilknyttet seksuel 
orientering og kønsmæssige identitet, som berørt i kapitel 8. 
Her har en række lande meget svært ved at acceptere, at 
beskyttelsen mod diskrimination også omfatter beskyttelse 
mod diskrimination på grundlag af seksuel identitet. Det har 
ført til markante opgør både i Menneskerettighedsrådet og 
ved FN’s Generalforsamling. Den debat vil spidse til i den 
kommende tid og vil fylde stadigt mere i dansk 
menneskerettigheds- og udviklingspolitik. Danmark har nu 
sammen med USA, Sverige, Holland og andre lande taget 
initiativ til et netværk, hvor vi styrker kampen for 
ligebehandling og lige rettigheder for lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transkønnede (LGBT).  

Andre vigtige globale menneskerettighedsdiskussioner er 
debatten om terrormistænktes retssikkerhed, hvor der er lagt 
op til en kompliceret konflikt mellem FN’s sanktionsregime,  
FN’s Sikkerhedsråd, og EU-domstolen i en sag om den 
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saudiske forretningsmand Yassin Abdulla Kadi. Den 
amerikanske brug af droner til at angribe terrorister uden 
respekt for nationale landegrænser er et andet potentielt 
afgørende spørgsmål i de internationale 
menneskerettighedsdiskussioner. 

Udviklingen af de internationale menneskerettigheder er 
langt fra forbi, men det står klart, at menneskerettighederne i 
stigende grad får betydning for den globale 
udviklingsdagsorden. De globale udviklingsmål og 
menneskerettighederne hænger stadigt tættere sammen. De 
internationale kontrolkomiteer og overvågningsmekanismer 
spiller en stadigt stærkere rolle – både for borgerlige og 
politiske rettigheder og for de økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder. 

Menneskerettighedsdagsordenen påvirker udviklingen af 
internationale finansieringsmekanismer, og selve udviklingen 
af menneskerettigheder er blevet en stadigt mere central 
kampplads, hvor folkelige foreninger og 
menneskerettighedsforkæmpere engagerer sig. 

Her skal Danmark gå foran. Både i udbygningen af de 
internationale menneskerettigheder – i at udbygge de 
mekanismer, der kan styrke overvågningen af de 
internationale menneskerettigheder – og i at mobilisere nye 
midler, der kan styrke det internationale samarbejde. Det er 
helt afgørende for en strategi baseret på 
menneskerettighederne. Det er værd at kæmpe for.
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KAPITEL 13

Afslutning

Menneskerettighederne udgør et stærkt 
fundament i dansk udenrigspolitik og 
udviklingspolitik
Foto: Et af mine egne yndlingsfotografier fra Ethiopien 2006. 
Eget foto.



Kapitel 13: Afslutning

Menneskerettighederne har skabt monumentale forandringer 
i verden og i verdenshistorien. Menneskerettighederne 
udtrykker flottere end noget andet visionen om, at alle 
borgere i hele verden fortjener et liv i værdighed og tryghed. 
Den vision står i dag i centrum for Danmarks udenrigspolitik 
og for vores nye udviklingspolitik og strategi. 

Det handler om, at anerkende at menneskerettighederne er 
individuelle, udelelige og indbyrdes afhængige. Det handler 
om at kunne identificere sig som borger. Det handler om 
velfungerende institutioner. Det handler om øget åbenhed og 
adgang til information. Det handler om stærk folkelig 
deltagelse i både politik og i samfundet. Det handler om 
ansvarlige regeringer og stater. Det handler om 
ligebehandling uanset køn, religion, baggrund eller 
seksualitet. Det handler om, at borgere selv skal kunne 
kæmpe for deres grundlæggende rettigheder - både de 
borgerlige og politiske og de sociale og økonomiske 
rettigheder. De største forandringer i et samfund skabes 
indefra og nedefra af et lands egne borgere.

Som beskrevet i denne bog kan en rettighedsbaseret strategi 
skabe solide fremskridt og positive forandringer. Det gælder 
selv i skrøbelige lande og under vanskelige forhold. 
Menneskerettighederne er gyldige og anvendelige overalt. De 
udgør et solidt fundament i forsøget på at skabe fremgang i 

verdens fattige lande og i verden. Og den gode nyhed er, at en 
stærkere beskyttelse af menneskerettighederne også giver 
positive resultater i form af økonomisk vækst og velstand. 

Skal det lykkes, kræver det et stærkere internationalt 
samarbejde. Vores globale engagement er ikke et kortvarigt 
overgangsfænomen, men en langsigtet forpligtigelse baseret 
på menneskerettighederne og på en stædig vilje til at løse de 
globale udfordringer. Det handler ikke om gaver til hjælpeløse 
mennesker, men om et globalt samarbejde med stærke 
borgere der har grundlæggende menneskerettigheder.

Det kræver, at vi selv går forrest. I de 10 år under 
VK-regeringen blev der skåret ned på Danmarks 
internationale engagement, der var klare tendenser mod 
nationalisme og en række beslutninger på kant med 
menneskerettighederne. Den tendens er nu vendt. I dag er 
Danmark igen anerkendt og respekteret for et stærkt 
internationalt engagement og for at stå forrest i kampen for 
menneskerettighederne. Det er der, Danmark skal være.

Som et lille land har Danmark en unik udenrigspolitisk 
interesse i et stærkt og regelbaseret internationalt 
samarbejde. Derfor skal vi have en global strategi for at styrke 
menneskerettighederne med klare globale mål, flere midler og 
stærkere mekanismer til at sikre at menneskerettighederne 
efterleves og udvikles. 

Det er til gavn for verden. Det er til gavn for os selv. Det er 
den vigtigste kamp af alle.
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