
 

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti om Danmarks fremtidige udviklingspolitiske og humanitære strategi  
 
18. januar 2017 

 
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) har d. 18. januar 2017 
indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti om Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ”Verden 2030” 
for perioden fra 2017 til og med 2021.  
 
Aftaleparterne tilslutter sig den overordnede strategiske tilgang, prioriteter og valg, som den 
udviklingspolitiske og humanitære strategi (herefter ’strategien’) udstikker. Parterne vil med et 
bredt politisk forlig sikre de bedste betingelser for, at Danmark fortsat kan skabe varige 
resultater i udviklingslandene og sætte vigtige fingeraftryk på den globale udvikling. Det er også 
i Danmarks egen interesse.  
 
Den ansvarlige minister vil fast en gang om året, som udgangspunkt i foråret, indbyde 
aftaleparterne til at drøfte og fastlægge overordnede strategiske linjer for udviklingssamarbejdet 
og det humanitære samarbejde og dets gennemførelse inden for rammerne af strategien. 
Relevante områder at se på vil for eksempel være balancerne mellem de forskellige typer af 
indsatser og instrumenter på strategiens område herunder vægtningen af bilaterale og 
multilaterale indsatser, af civilsamfundets og erhvervslivets engagement, samt af de forskellige 
landekategorier inden for strategiens overordnede mål. Dertil kan komme drøftelser af 
væsentlige internationale policy-udviklinger, der kan påvirke gennemførelsen af strategien.  
 
Ud over den faste årlige drøftelse vil den ansvarlige minister, i samråd med de øvrige parter, 
indkalde til løbende drøftelser, når relevant. Der stiles samlet set mod to til tre møder om året. 
 
Danmark vil fastholde sin historisk lange og politisk brede tradition for at leve op til FN’s 
mål om, at alle verdens rige lande yder minimum 0,7 pct. af bruttonationalindkomsten 
i udviklingsbistand. Det har Danmark gjort siden 1978, som et af kun få lande i verden, 
og det vil vi fortsat gøre. 
 
Aftaleparterne er enige om, at konsultationsprocessen i regi af forligskredsen om strategien er 
adskilt fra finanslovsprocesser og de øvrige finansieringsdrøftelser, der følger heraf f.eks. 
aktstykker, ligesom der ikke vil være drøftelse af konkrete bevillinger. Parterne har således ikke 
med strategien automatisk godkendt de konkrete bevillinger og programmer, som regeringen 
blandt andet udmønter strategien gennem. Sådanne konkrete bevillinger behandles efter de 
bevillingsmæssige processer, som fremgår af blandt andre finansloven og Loven om 
Internationalt Udviklingssamarbejde. 
 


