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VEDR. UDKAST TIL STRATEGI FOR DANMARKS NABOSKABSPROGRAM 2013-17 

Røde Kors i Danmark (Røde Kors) takker for det fremsendte udkast til en ny dansk naboskabsstrategi 

for 2013 – 2017 (herefter strategiudkast).  

 

Røde Kors arbejder med sociale indsatser, social inklusion af mindretal og kapacitetsopbygning af ci-

vilsamfundet i flere af de lande, som strategien omhandler. Det gælder bl.a. Belarus og Armenien. Vi 

gør det i partnerskab med det nationale Røde Kors-selskab og med lokal involvering af frivillige.  

 

Særligt i etnisk delte samfund ser vi en værdi i, at civilsamfundet bygger bro gennem konkrete aktivi-

teter samt gennem leverancer af serviceydelser. Det kan eksempelvis være sundhedsfremme eller 

førskole-aktiviteter for at fremme integrationen af Roma-minoritetsbørn i Sydøsteuropa.  

 

På denne baggrund har Røde Kors følgende kommentarer til udkastet til en ny dansk naboskabsstra-

tegi:  

 

 Røde Kors er overordnet enig i strategiudkastets to hovedkomponenter, nemlig på den ene 

side et fokus på demokratisering og god regeringsførelse og på den anden et fokus på øko-

nomisk udvikling.  

 

 Tilsvarende er Røde Kors enig i fokuseringen på få, men konkrete, indsatsområder for at 

fremme demokratisering og god regeringsførelse, herunder styrkelse af et aktivt civilsam-

fund som grundlag for borgernes involvering og deltagelse i samfundet.  

 

 Røde Kors anerkender, at naboskabsprogrammet må fokusere størstedelen af sine midler til 

langsigtede sektorprogrammer, og at de tilbageværende ca. 20 procent af den økonomiske 

ramme tildeles mindre og mere fleksible indsatser. I den forbindelse peger Røde Kors dog 

på vigtigheden af, at midlerne ikke kun anvendes til hurtige ad hoc interventioner, men og-

så bruges strategisk til at understøtte eksempelvis civilsamfundsindsatser.   

 

 Røde Kors efterlyser, at strategiudkastet mere eksplicit anerkender de dilemmaer, som kan 

opstå i arbejdet med demokratifremme i både autoritære stater (f.eks. Belarus), men også i 

lande, der befinder sig midt i en demokratisk transition. På linje med den nye strategi for 

Danmarks Internationale Udviklingssamarbejde handler det bl.a. om at betone risikovillig-

hed.  
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I den forbindelse peger vi konkret på behovet for også at styrke og gå i dialog med civil-

samfundsorganisationer, som måske ikke eksplicit arbejder for at fremme en politisk dags-

orden, men som er en del af lokalsamfundet og på den baggrund udgør en lokal base og et 

grundlag for lokalt forankret folkelig deltagelse og involvering. At styrke de organisationer 

er også grundlag for en demokratisk konsolidering i samspil med øvrige indsatser, herunder 

opbygningen af transparente institutioner.   

 

Centralt er, at det civile samfund ofte leverer serviceydelser i de situationer, hvor staten en-

ten ikke kan eller vil dække et socialt eller humanitært behov. Der, hvor civilsamfundet 

træder til, giver det et ståsted at tale fra i dialog med lokale myndigheder, hvilket kan være 

et vigtigt grundlag for en videre demokratisk udvikling.  
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