
Fattigdomsorienteret vækst og 
civilsamfundets rolle

Faglig afklaringsmøde 22 og 24 februar 2011



Faglig Afklaring: Civilsamfundet og 
fattigdomsorienteret vækst, Århus
PROGRAM:
17.00 Introduktion af deltagere samt til vores indsats vedr. Civilsamfundet og 

fattigdomsorienteret vækst /Jeef

17.20 Medlemserfaringer – historisk set  /Johannes
Oversigt over medlemmers arbejde med fattigdomsorienteret vækst 

17.45 Introduktion til Danidas strategiske ramme for Vækst og Beskæftigelse /Jeef

18.00 Medlemserfaringer – her og nu: 
Nepenthes erfaringer fra arbejde med fattigdomsorienteret vækst i 
Mellemamerika Oplæg ved Skovforvaltnings-/FSC rådgiver Jens Holm 
Kanstrup

18.40 Spisepause

19.00 Diskussion af civilsamfundets rolle mht fattigdomsorienteret vækst
Gruppearbejde om temaer der er vigtigt vi fremadrettet arbejder med /Jeef

19.45 Diskussion af fremtidige initiativer i foråret 2011 herunder brug af blog /Nicolai
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DANIDAS STRATEGISKE RAMME FOR 
VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

En kort intro til ….
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Strategien overordnet set

Fokusområder:
Bekæmpelsen af fattigdom kan 
kun ske ved en solid og 
vedholdende økonomisk vækst, 
der breder sig ud i alle lag af 
samfundet, og giver den enkelte 
mulighed for at forbedre sin egen 
livssituation.
Vækst skal være grøn og for 
begge køn.
Programmeret bistand, eller 
sektorprogrambistand vil udgøre 
størstedelen af Danmarks bidrag 
til vækst og beskæftigelse i 
partnerlandene.

Civilsamfundets rolle:
Vi skal arbejde for at skabe vækst 
og jobs i udviklingslande ad flere 
kanaler: inden for EU, i andre 
internationale fora og 
organisationer, i den bilaterale 
programbistand og med den danske 
ressourcebase: civilsamfund, 
fagbevægelsen og erhvervslivet.
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A. U-landenes markedsadgang og inte-
gration i den globale og regionale økonomi

Fokus:
Danmark prioriterer et tæt samspil 
mellem udviklings- og handelspolitik 
i forbindelse med fremme af vækst 
og beskæftigelse.

Der er behov for at styrke de 
mekanismer og politikker, der skal i 
spil for at åbenhed for investeringer 
og handel kan bruges som 
løftestang i udviklingsprocessen

Civilsamfunds rolle:
Ikke nævnt



B. Lokale rammer skal understøtte 
økonomisk vækst

Fokus:
Markedsdrevet vækst forudsætter en 
stabil makroøkonomisk ramme, indi-
videts frihed til at disponere over 
egne ressourcer, forudsigelig og 
regelbaseret regeringsførelse, 
passende rammevilkår for erhvervsliv

Organisationer, der repræsenterer 
erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter 
eller andre grupper bør have en 
dagsorden for at påvirke det politiske 
niveau på vegne af medlemmers 
interesse– kort sagt at udøve 
fortalervirksomhed.

Civilsamfundets rolle:
Civilsamfundsorganisationer og 
forskningsinstitutioner har viden om 
bindinger og begrænsninger i form 
af uhensigtsmæssig lovgivning, 
politik og/eller procedurer. Sammen 
med medierne kan civilsamfundet 
spille en vigtig rolle som 
vagthund og bidrage til at kaste lys 
over disse områder og forhold. 
Denne opmærksomhed og dialog 
kan i høj grad medvirke til at 
fremme nødvendige reformer.
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C. Ny teknologi og innovative 
partnerskaber

Fokus:
Danmark skal bistå udviklingslande 
med at ”springe frem til” den efter 
forholdene optimale teknologi. 
Danmark vil lægge vægt på at 
støtte overførsel af grøn teknologi, 
der kan medvirke til større 
bæredygtighed

Danmarks støtte til fremme af 
etablering af kommercielle, 
ansvarlige partnerskaber og 
virksomheders investeringer kan 
spille en stor rolle i takt med at 
udviklingslande bevæger sig mod 
mellemindkomst status

Civilsamfundets rolle:
Ikke nævnt
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D. Øget produktion og forarbejdning

Fokus:
Målet er derfor at bidrage til en 
mere alsidig produktionsstruktur i 
partnerlandene og at fremme en 
højere grad af forarbejdning og 
værditilvækst, før varerne sælges 
lokalt eller eksporteres

Valg af værdikæde og værdikæden 
som analyseramme

Den danske indsats kan målrettes 
forskellige niveauer i værdikæden 
(produktion, forarbejdning, 
transport, distribution, eksport, osv.)

Civilsamfunds rolle:
Støtten skal tilrettelægges med det 
formål at fjerne hindringer for vækst 
og udvikling af værdikæder. Denne 
tilgang skal grundlæggende bruges 
til at skabe en fælles målsætning på 
tværs af instrumenter og program-
mer og dermed realisere det fulde 
synergipotentiale mellem sektor 
programmer og partnerskaber med 
erhvervsliv, forskningsinstitutioner, 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfund samt i ft andre 
udviklingspartneres indsatser.
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E. Økonomisk vækst skal finansiere 
udvikling

Fokus:
Det øgede skattegrundlag, som 
skabes gennem økonomisk vækst, 
skal udnyttes til at skabe bedre 
forhold for landets borgere, især 
den fattige del af befolkningen.

Udenlandske selskabers 
investeringer i udviklingslande kan, 
udover kapital, teknologi og adgang 
til internationale værdikæder, også 
bidrage med skattebetalinger.

Civilsamfundets rolle:
Ikke nævnt
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F. Der skal tages hånd om de mest 
sårbare

Fokus:
For at bidrage til en vækstproces, 
der også gavner de fattigste vil 
Danmark i konkrete situationer 
bidrage til, at der oprettes 
sikkerhedsnet, der giver de fattigste 
redskaber til at forbedre deres egen 
situation.

Danmark vil styrke indsatser, der 
fremmer de mest sårbares 
muligheder for at arbejde sig ud af 
fattigdom og i højere grad kunne 
håndtere risici og chok.

Civilsamfundets rolle:
Nævnes ikke – men ….

Troværdige sikkerhedsnet og mikro-
forsikringer kan hjælpe til at fjerne 
usikkerhed og dermed øge de 
fattiges indkomst og i det hele taget 
øge produktionen og 
investeringslysten i samfundet.
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Ændringer i støtteformer

Fra Blandede kreditter til DB Finance
Udover større offentlige infrastruktur projekter nu også simplere 
procedurer for små industriprojekter

Fra B2B til DB Partnerships
DB Partnerships kan dermed støtte udvikling af partnerskaber lige fra 
et traditionelt business-to-business samarbejde mellem to private 
virksomheder til bredere partnerskaber, hvor aktører fra 
civilsamfund og/eller forskning inkluderes som samarbejdspartnere

Målrettet fornyelse af IFU
To vinduer for hhv Afrika og mellemindkomstlande, udvidet 
kapitalgrundlag og øget markedsorientering
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GRUPPEARBEJDE OM TEMAER DER ER 
VIGTIGT VI FREMADRETTET ARBEJDER 
MED

Oplæg til …..
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Gruppearbejde

Vores rolle:
I lyset af vore erfaringer 
og Danidas nye 
strategi:

Hvordan kan 
civilsamfundet bidrage 
til at fremme 
fattigdomsorienteret 
vækst?

Hvad skal vi arbejde med:
Hvilke temaer skal vi 
arbejde med over det 
næste års tid?

Hvad skal vi allerede nu 
advokere for at 
fremme?
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DEN VIDERE PROCES FREMAD
En skitse til ……
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Proces fremad ….

Foråret 2011: Fokus på erfaringsopsamling gennem 
faglige afklaringsmøder med medlemmer og andre 
aktører. 

Efteråret 2011: Fokus på at undersøge erfaringer fra Syd 
samt hos internationale aktører, som kan bruges til at 
sætte medlemserfaringer i perspektiv.

2012: På baggrund af de indhøstede erfaringer udvikling 
af konkrete ideer og handlemuligheder til styrkelse af 
civilsamfundets rolle mht. understøttelse af 
fattigdomsorienteret vækst.
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Blog til diskussion

Kan findes:
Via vores hjemmeside 
www.prngo.dk

Eller direkte 

På 
http://www.patc.typepad
.com/vaekst/

Kan bruges til at:
Komme frem med dine 
holdninger til 
fattigdomsorienteret 
vækst
Se hvad andre mener
Holde dig orienteret om 
nye tiltag

Hvad skal der til for at 
du vil bruge bloggen??
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