
 

 

 

 

 

Danmission vil gerne sige tak for udkastet til den nye udviklingspolitik. Særligt hilser vi det stærke fokus på verdensmål 
16 om fred, retfærdighed og institutioner velkomment. Fred og stabilitet er centrale elementer, hvis der skal skabes 
bæredygtig udvikling i et land. Vi ønsker i den forbindelse især at pege på de religiøse aktørers rolle i forhold til at skabe 
og opretholde fred.  

Religiøse aktører har stor indflydelse og mulighed for at nå befolkningsgrupper i f.eks. marginaliserede områder langt fra 
storbyen. Samtidig har religiøse ledere et stort forandringspotentiale både blandt den unge og den voksne del af 
befolkningerne i eksempelvis Mellemøsten. Særligt i lande, hvor statslige institutioner er svage eller sat ud af spil pga. 
konflikter og krig, oplever man, at religiøse institutioner tager over og varetager opgaver, som staten ellers burde udføre. 
Det er afgørende, at religion og religiøse forandringsagenter ikke kun ses som en forhindring for udvikling af institutioner, 
tillid og civilsamfundsopbygning, men i stedet bliver tænkt ind som en del af løsningen. 

I det nedenstående har vi givet konkrete forslag til en yderligere styrkelse af udkastet til udviklingspolitikken. Tilføjelserne 
er markeret med fed skrift.  

 

Anti-radikalisering 

Det er afgørende at skabe fredelige samfund og få religiøse ledere, civilsamfundsledere og andre meningsdannere til at 
spille en positiv rolle i samfundet for at øge modstandsdygtigheden mod ekstremisme og radikalisering.  

Forslag til afsnit 4.4. side 17: Afhængigt af den lokale kontekst kan fremme af god regeringsførelse, medborgerskab, 
respekt for menneskerettigheder samt jobskabelse være effektive og langsigtede midler til at modgå en sådan udvikling. 

Begrundelse: Danmission har igennem flere år arbejdet med styrkelse af interkulturelt medborgerskab i Mellemøsten med 
klare og synlige resultater i forhold til at skabe inkluderende og modstandsdygtige civilsamfund med plads til religiøs 
forskellighed og minoritetsrettigheder. Vores resultater viser, at netop arbejdet med medborgerskab kan være et bolværk 
mod radikalisering. 

 

Danmission bifalder prioritering af verdensmål 16 

Vi ved, at interreligiøs dialog, konfliktløsning og forsoningsarbejde er vigtige langsigtede instrumenter – både før, under og 
efter krig eller væbnet konflikt, og at disse bidrager til at fremme fred, sikkerhed og beskyttelse. 

Forslag til afsnit 4.1. side 14: Danmark vil bidrage til at udvikle effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner og 
demokratiske strukturer, der kan agere på befolkningens menneskerettigheder, fremme deltagelse og medborgerskab og 
er repræsentative. Her ses blandt andet konfliktløsningsmodeller som interreligiøs dialog og forsoningsarbejde som 
centrale instrumenter til at sikre fredsopbygning. 

Begrundelse: Som udkastet til udviklingspolitikken understreger, er kriserne i usikkerhedsbuen omkring Danmark 
komplekse, dybe og langvarige. For at skabe vedvarende fred og stabilitet anbefaler Danmission derfor Danmark at satse 
på at inddrage langsigtede løsningsmodeller, såsom interreligiøs dialog, konfliktløsning og forsoningsarbejde, direkte i 
udviklingspolitikken.  



 

Unge og migration 

Danmission hilser det stærke fokus på unge velkomment. Samtidig ønsker vi at pege på, at unges identitetsskabelse, 
værdier, medborgerskabsfølelse og modstandsdygtighed er påvirket af religion og religiøse aktører. 

Forslag til afsnit 5.3. side 19: Det stiller store krav til uddannelse, religiøs tolerance, økonomisk frihed og bæredygtig 
vækst, hvis det skal lykkes at give millioner af unge mennesker en følelse af medbestemmelse og reel deltagelse samt et 
perspektiv om en god tilværelse i hjemlige omgivelser. 

Begrundelse: Danmission mener, at unge er en stor kapacitet, som Danmark bør støtte i håbet om at skabe fredelige, 
stabile og moderate samfund. Unge har kræfter og ambitioner til at genopbygge, udvikle og forandre. Unge, der vil 
dialogen, demokratiet og en fredeligere fremtid, skal styrkes i at skabe en modstandskraft mod voldelig ekstremisme, 
religiøs radikalisering og stilstand i samfundet.  

 

Danmission hilser koblingen mellem humanitære indsatser og udvikling velkommen 

Religiøse aktører og institutioner, såsom kirker og moskeer, har ofte en infrastruktur, der gør det muligt at have direkte 
kontakt til mennesker i humanitære krisesituationer. De er ofte de første til at reagere i en krise og dem der fortsat er der, 
når krisen er slut. At være til stede, dele værdier og ritualer kan give folk håb og modstandsdygtighed til at håndtere den 
humanitære krise.  

Forslag til afsnit 4.2. side 16: Danmark vil understøtte lokale civilsamfundsgrupper, religiøse aktører og institutioner og 
myndigheders kapacitet til at levere lokalt forankrede indsatser som svar på både akutte og langvarige følger af kriser.  

Begrundelse: Trosbaserede institutioner kan udnytte deres allerede eksisterende lokale netværk og bygninger, plus deres 
fælles identitet, sociale vision, religiøse fortællinger og offentlige ledere, til at mobilisere, koordinere, inkludere, trøste, 
opmuntre og hjælpe med at løse konflikter. Deres arbejde bygger på allerede eksisterende samfundsmæssige 
hjælpemekanismer, der udnytter den eksisterende sociale kapital. Dette styrker samfundets modstandsdygtighed på en 
bæredygtig måde. Danmission og vores partnere har allerede meget positive erfaringer med at koble nødhjælps- og 
forsoningsarbejde i eksempelvis Den Kristne Dal i Syrien.  

 

Religionsfrihed er væsentlig for bæredygtig vækst 

Hvis den private sektor bidrager til at understøtte de grundlæggende værdier, der ligger bag religionsfrihed, f.eks. 
ytringsfrihed, giver det ifølge den internationalt anerkendte forsker Brian Grim mere fredelige, troværdige og stabile 
økonomier, som giver grundlag for mere sikre investeringer.  

Forslag til afsnit 6.2. side 21: Et godt erhvervsklima vokser ud af et fundament baseret på et velfungerende retssystem, 
effektive, ansvarlige og inddragende samfundsinstitutioner, respekt for menneskerettighederne – herunder 
religionsfriheden, korruptionsbekæmpelse, opbygning af infrastruktur og ligestilling.   

Begrundelse: Mere end 75% af verdens befolkning lever med en høj grad af restriktioner, når det gælder deres religiøsitet. 
Forskning viser, at disse restriktioner har en negativ indvirkning på virksomheders mulighed for vækst i alle egne af 
verden. Indskrænkelsen af frihed til at have og dyrke sin religion påvirker ikke kun den enkelte, men også markeder og 
produktion af varer i Mellemøsten, Sydasien, Rusland og Kina. Den private sektor kan være med til at vende disse 
tendenser ved aktivt at understøtte religionsfrihed. 

 

Forudsigelighed i modaliteter for civilsamfundsarbejdet 

Trosbaserede organisationer bidrager således med en særlig merværdi til dansk udviklingsarbejde og er godt rustet til at 
opbygge lokalsamfunds modstandsdygtighed og handleevne, forebygge og afhjælpe kriser, fremme inklusion af svage og 
sårbare grupper, sikre grundlæggende rettigheder samt modgå radikalisering og fremme stabilitet. I forbindelse med 
udarbejdelsen af de fremtidige modaliteter for civilsamfundsarbejdet vil Danmission gerne opfordre til dialog og en 
inkluderende proces, således at de langsigtede investeringer, som Danida har foretaget i det danske civilsamfund, kan få 
lov til at bære frugt på bedst mulig vis. Dette blandt andet gennem forudsigelighed i støttemekanismerne. 


