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Rapport om udviklingssamarbejde 2014
Mobilisering af ressourcer til bæredygtig udvikling
Sammendrag på dansk

2015‑målene skulle være opfyldt i 2015, men mange udviklingsmæssige udfordringer står stadig
tilbage, og nye dukker op. 2015‑målene efter 2015, som i øjeblikket drøftes i FN's generalforsamlings regi,
vil integrere sociale, miljømæssige og økonomiske bekymringer i et samlet sæt af bæredygtige
udviklingsmål.

Denne rapport om udviklingssamarbejde (den anden i en trilogi om udviklingsmålene efter 2015)
spørger, hvad man kan gøre for at mobilisere de ressourcer, som er nødvendige for at kunne finansiere
disse mål?

Hvordan finansieres bæredygtig udvikling?
Officiel udviklingsbistand (ODA) har indtil for nylig været set som den væsentligste kilde til finansiering

af udvikling (kapitel 1). Der vil dog være behov for mange flere ressourcer for at kunne finansiere et
bredere sæt af globale mål for bæredygtig udvikling. Samtidig er ODA kun en del af de strømme, man
regner med skal understøtte udviklingen: ODA udgjorde med USD135 mia. i 2012 kun 28 % af alle
officielle og private strømme fra de 29 lande, som er medlemmer af OECD’s udviklingskomité
(Development Assistance Committee eller DAC). Overordnet set fik udviklingslandene i 2012 USD474
mia. fra DAC‑lande, herunder ODA og ”andre officielle strømme”: Finansiering fra offentlige organer på tæt
ved markedsvilkår og/eller med et kommercielt motiv (kapitel 4), privat finansiering på markedsvilkår som
direkte udenlandske investeringer (kapitel 5) og private donationer fra filantropiske fonde og NGO'er
(kapitel 8 og 9). Dette afspejler den voksende mangfoldighed i de finansieringsmuligheder, der er for
udviklingslandene – muligheder, som bliver mere og mere innovative, og som har stort potentiale for at
tiltrække endnu mere finansiering (kapitel 6, 11 og 15).

De mange ideer i denne rapport om udviklingssamarbejde vidner om en ny æra af muligheder inden for
udviklingsfinansiering. Udviklingslandene støtter hinanden gennem Syd‑Syd‑samarbejdet (kapitel 3).
Fonde, direkte donationer (kapitel 8) og social virksomhed (kapitel 16) giver nye muligheder, og
pengeoverførsler fra migrantarbejdere har stort potentiale. Ikke alle disse typer af finansiering er dog
nødvendigvis funderet på de samme kerneprincipper som ODA – og de har heller ikke nødvendigvis alle
bæredygtig udvikling som mål.

Alt dette opfordrer til, at man ser på ODA's rolle i forhold til andre ressourcer igen.

Der er også andre grunde – ud over økonomiske – til at gennemgå udviklingssamarbejdets rolle i lyset
af indsatsen for at opnå bæredygtig global udvikling:

• Bæredygtig udvikling handler ikke længere om, at ”Nord” giver ”hjælp” til ”Syd”, men om en
afbalanceret deling af muligheder og ansvar.
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• Flere og flere udviklingslande driver deres egen udvikling og leverer selv udviklingssamarbejde
(kapitel 2).

• Fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling drejer sig i stigende grad om udvikling hen mod at
løse ”grænseoverskridende problemer” – krig og konflikter (kapitel 19), miljø‑ og klimamæssige
udfordringer (kapitel 18), et usikkert finansielt miljø, uretfærdige handelsbetingelser (kapitel 21) og
infektionssygdomme – problemer, som traditionelle udviklingstilgange ikke kan takle (kapitel 17).

Hvis man skal takle disse globale udfordringer, kræver det, at alle aktører bidrager – og alle skal tage
ansvar for individuel og kollektiv handling.

ODA betyder stadig noget
I lyset af de større muligheder og voksende udfordringer er ODA stadig vigtig for bæredygtig udvikling,

især når den anvendes strategisk og ”smart”. Eksempel:
• ODA kan levere vigtige midler og støtte til de skrøbelige og mindst udviklede lande, som har svært

ved at tiltrække eller rejse andre ressourcer (kapitel 19).
• ODA kan bruges til at gøre det attraktivt at investere i højrisikosituationer ved at sprede og dele

risikoen og ved at skabe incitamenter (kapitel 11, 12 og 15).
• ODA kan hjælpe landene med at rejse og administrere deres egne ressourcer via

kapacitetsopbygning og udveksling af god praksis (kapitel 7 og 14).
• ODA kan understøtte skabelse af et positivt udviklings‑ og investeringsmiljø via politiske reformer

på områder som investering og handel (kapitel 12 og 21).

Udvikling skal i stigende grad bæres indefra
Udviklingslandene bruger i stigende grad deres potentiale til at drive deres egen udvikling og komme

ud af deres ”bistandsafhængighed”. Det gør de f.eks. ved at:
• Opbygge deres skattesystemers kapacitet. I absolutte tal er skatteindtægterne meget større end

ODA: I Afrika blev der i 2012 inddrevet 10 gange så meget som den udviklingsbistand, der gives til
kontinentet (kapitel 1, 7 og 14).

• Finde kreative metoder til at styre den stigende pulje af penge, der sendes hjem af migranter, som
arbejder i andre lande. Pengeoverførslerne er den største eksterne finansieringskilde for mange
udviklingslande og nåede i 2012 op på USD351 mia. – mere end både ODA og direkte
udenlandske investeringer (kapitel 10).

• Skabe de nødvendige politikker og det nødvendige klima for at tiltrække investeringer fra
virksomheder i andre lande, herunder andre udviklingslande (kapitel 12).

• Bekæmpe korruption og tab af penge gennem ulovlige pengestrømme (kapitel 13).

Næste skridt
Verden kan finansiere bæredygtig udvikling: Ressourcerne findes. Udfordringen for verdenssamfundet

er at vurdere de tilgængelige finansieringsmuligheder og styre, koordinere og spore dem for at nå målene
efter 2015. Nogle vigtige handlinger, som er fremhævet i denne rapport:

• Koncentrer ODA de steder, hvor der er mest behov for den – i de mindst udviklede lande og
skrøbelige stater – og brug den til at mobilisere andre ressourcer.

• Omarbejd ODA‑konceptet for at sikre, at det passer til det nuværende finansielle klima.
• Gør innovativ brug af alle finansieringskilder, som har potentiale til at nå de globale mål for

bæredygtig udvikling efter 2015.
• Sørg for bedre samarbejde og gensidig støtte blandt alle, som leverer finansiering, i forhold til de

indsatser, som er rettet mod at nå målene for bæredygtig udvikling efter 2015.
• Støt lokale og globale politiske reformer inden for skat, finansiering, investering og handel, og sørg

for sammenhæng i indenlandsk og international politik.
• Optrap den lovgivning og det samarbejde, som er nødvendigt for at dæmme op for de ulovlige

internationale pengestrømme.
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• Vær politisk modig og nytænkende inden for finansiering af globale goder som f.eks. et stabilt klima
eller fred og sikkerhed, og begynd at udvikle de strukturer og mekanismer, der skal til for at kunne
levere dem.
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