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Spørgsmål
1.

Hvad forstår man ved Ulandsbistand?
Hvorfor er det nødvendigt at støtte nogle af verdens fattigste lande?
Hvad er årsagen til disse landes fattigdom?

2.

Redegør for de synspunkter der kommer frem i bilagene.

3.

Diskuter med udgangspunkt i bilagene hvordan danmark eller andre rige
lande kan vende den negative udvikling, hvor nogle bliver stadig rigere
samtidig med, at andre nationer forarmes.

4.

teknisk gymnasium Hamlet

Til sidst skal du fremlægge din eksamensopgave (5-10 minutter).
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage opgaven i din besvarelse af
spørgsmål 1-3.

Bilag
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Ulandsbistand:

Poul Nielson: Pinligt, Danmark
Politiken 14 februar 2002, 1 . sektion side 2
-----------------------------------------------------------Et løfte om øget udviklingsbistand fra EU-landene
bør være EU’s bidrag til to vigtige FN-topmøder
i år, mener EU-kommissionen. Det er pinligt, at
Danmark går den modsatte vej, siger udviklingskommissær Poul Nielson.
Af Christian Lindhardt
Den danske regering fik i går usædvanligt hårde
ord med på vejen, da EU-kommissionen fremlagde
en række forslag til, hvordan EU-landene kan forbedre udviklingsbistanden de kommende år.
Landene skal sætte handling bag løftet om at hæve
ulandsbistanden, der samtidig skal gøres mere
effektiv. Sådan lyder EU-kommissionens bud på
en samlet EU-politik på udviklingsområdet op til
to vigtige FN-topmøder i år. Men Danmark går
den modsatte vej og vil sænke sin bistand med 1,5
milliarder kroner. Den politik møder ikke den store
forståelse i EU-kommissionen.
»Det er pinligt, og jeg er ikke stolt af at være
dansker i lyset af den beslutning«, siger EU’s
udviklingskommissær, Poul Nielson, der opfordrer
regeringen til at ændre holdning.
Kritikken skyldes ikke mindst, at Danmark overtager formandskabet for EU til sommer og derfor
blandt andet skal tale på vegne af EU på FN’s
verdenstopmøde i Johannesburg om bæredygtig
udvikling. Og en nedskæring af ulandsbistanden er
ikke lige det signal, EU ønsker at sende til omverdenen - tværtimod.
EU-kommissionen opfordrer nemlig indtrængende
EU-landene til at øge deres bistand, så de når op
på målet om, at alle lande giver mindst 0,7 pct. af
deres bruttonationalprodukt (BNP).
»Dagens pakke med forslag er et stærkt udtryk for
kommissionens forpligtelse til at forholde sig åbent
til verden. Verden har brug for mere internationalt
samarbejde, mere lederskab, mere lighed og en
større solidaritet mellem globaliseringens vindere
og tabere«, siger Poul Nielson.

FIRE ÅRS FRIST

Danmark er dog stadig et af kun fire lande i verden,
der lever op til FN-målet om at give mindst 0,7 pct.
af deres BNP i udviklingsbistand.
Og EU-kommissionen mener heller ikke, det er
muligt i de kommende år at nå målet for EU som
helhed. Derfor foreslår EU-kommissionen et mål,
der hedder, at alle lande når op på EU-gennemsnittet på 0,33 pct. senest i 2006, hvilket er realistisk
ifølge de meldinger, medlemslandene har givet.
EU-kommissionen vil heller ikke sætte dato på,
hvornår målet på 0,7 procent skal være nået. Det er
ellers blevet anbefalet af flere udviklingsorganisationer for at forpligte EU-landene, men sådan ser
verden ikke ud i dag, siger EU-kommissæren.
»Men det er et naturligt og godt synspunkt, som
alle kan være enige i«, siger Poul Nielson, der peger på, at en beslutning om, at alle lande når op på
EU-gennemsnittet, i sig selv vil være et stort skridt
fremad.
Han mener, at EU bør påtage sig en ledende rolle
i forbindelse med de kommende FN-konferencer.
Den første er i næste måned i den mexicanske by
Monterrey og handler om finansiering af udviklingsbistand.
Den anden er FN’s topmøde om bæredygtig udvikling, der holdes i Johannesburg til sommer. Her vil
EU arbejde for en såkaldt Global Deal, en global
aftale, der vil takle ikke bare miljøet, men også
fattigdom, handelsbarrierer og andre skævheder i
verden.
Kommissionens udspil i går er et oplæg til de kommende FN-konferencer, hvor EU ud over at øge
bistanden blandt andet vil arbejde for, at bistandens
kvalitet bliver bedre, og at der sikres sammenhæng
mellem bistanden og EU’s politik på andre områder.
christian.lindhardt@pol.dk

Fakta: Det giver EU

Så meget (eller lidt) gav EU-landene i 2000 i ulandsbistand som procent af deres bruttonationalprodukt. EU’s stats- og regeringschefer har flere gange aftalt, at alle skal give mindst 0,7 procent.
Danmark: 1,06. Holland: 0,82. Sverige: 0,80. Luxemburg: 0,70. Belgien: 0,36. Frankrig: 0,33. Storbritannien: 0,32. Finland: 0,31. Irland: 0,30. Tyskland: 0,27. Portugal: 0,26. Spanien: 0,24. Østrig:
0,22. Grækenland: 0,20. Italien: 0,13. EU-gennemsnit: 0,33.
Kilde: EU-kommissionen

Danmark sparer mest på u-landsbistand
Vejle Amts Folkeblad 11 januar 2006
-------------------------------------------------------------------------------Selv om Danmark ikke længere har førertrøjen
på, hvad udviklingsbistand angår, så har Danmark
»fortsat en flot placering« blandt de rige donorlande, mener udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).
I en kommentar til Socialdemokraternes notat, der
viser, at Danmark er det OECD-land, der i de seneste fire år har skåret mest i udviklingsbistanden,
siger Tørnæs, at »det er der ikke noget nyt i«.
Fortsat flot
- Vi har aldrig lagt skjul på, at vi valgte at lave en
besparelse på udviklingsbistanden, da vi kom til i
2001. Det har medført, at Socialdemokraterne er
meget forargede over, at vi er faldet fra en førsteplads til en tredjeplads blandt verdens donorer.
Men det, synes jeg, fortsat er en flot placering,
siger Tørnæs til Ritzau.
Besparelsen var nødvendig
Hun tilføjer, at det »er en kendsgerning, at hvis
bare alle donorlande gjorde, som vi gør, så ville
man kunne firedoble verdens bistand«. - Vi skal

gøre mere for Afrika, og det gør vi. Vi har besluttet os for at vælge et nyt programsamarbejdsland i
Afrika som led i vores styrkede fokus på Afrika, siger Tørnæs, der erkender, at »styrkelsen« skal ses i
forhold til de nedskæringer, der er foretaget. - Men
vi fandt det nødvendigt at gennemføre besparelser,
fordi blandt andet vores sundhedsvæsen havde
behov for en saltvandsindsprøjtning, siger Tørnæs,
der noterer sig, at »den vækstrate, vi har i den danske økonomi afspejles i, at der kommer flere kroner
og øre i bistand«.
- Vi har vagt, at den danske udviklingsbistand ikke
kommer under 0,8 procent af bruttonationalindkomsten (BNI). Så det er ikke fordi, vi ikke lever
op til vores internationale ansvar. Tværtimod, siger
Tørnæs, der ikke tror, at VK-regeringen vil få problemer med at fastholde bistanden på 0,8 procent af
BNI, selv om regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, ønsker at skære yderligere i
bistanden.
/ritzau/

paratviden -->
1.

Hvad forstår man ved Ulandsbistand?
Hvorfor er det nødvendigt at støtte nogle af
verdens fattigste lande?
Hvad er årsagen til disse landes fattigdom?

2. -->

Redegør for de synspunkter der kommer frem
i bilagene.

3. -->

Diskuter med udgangspunkt i bilagene hvordan danmark eller andre rige lande kan vende
den negative udvikling, hvor nogle bliver
stadig rigere samtidig med, at andre nationer
forarmes.

4. -->

Til sidst skal du fremlægge din eksamensopgave (5-10 minutter).
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage
opgaven i din besvarelse af spørgsmål 1-3.

Paratviden er den viden, du har fra undervisningen, avislæsning eller læsning
af pensum eller andre samfundsfaglige
bøger.

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men
det er det ikke. Det betyder for det første, at
du skal kunne genfortælle de væsentligste
informationer i kilden. Men det skal gøres på
en måde, der viser, at du har forstået teksten og kan
problematisere den.

Nu skal du have mange bolde i luften. Diskuter betyder at du blandt andet vælger at
sige noget om det der direkte er spurgt om
i spørgsmålet, men også fremdrager andre
ting som du mener (og begrunder) er vigtige.

HVORDAN?
Begynd med et ultrakort resume af dit
eksamensprojekt. Husk, at censor ikke
har læst det på forhånd.
Redegør derfor, hvad der er det væsentligste i projektet og begrund hvorfor.
Vær forberedt på, at du herefter vil få
spørgsmål til dit eksamensprojekt.

