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Når europæiske lande skærer i bistanden for at finansiere udgifterne til ukrainske 
flygtninge svækker det kampen mod fattigdom og realiseringen af verdensmålene. 
Sådan lyder det fra 18 ngo’er, der kræver, at forpligtelserne til ulandsbistanden 
bliver overholdt. 

I forbindelse med de danske nedskæringer er det særligt projekterne i Sahel-landene 
Mali og Burkina Faso, der bliver ramt hårdt.   

 

Danmark er langt fra det eneste land, som vil bruge udviklingsbistanden til at betale 
for udgifterne til ukrainske flygtninge og den humanitære indsats i Ukraine.   

Faktisk er flere europæiske regeringer i gang med at lave samme øvelse.  

Det er vores moralske forpligtelse at hjælpe vores brødre og søstre – uanset hvor de er, og 
uanset om det tjener vores egne interesser eller ej. 

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Norwegian Church Aid og Formand for ACT 
Alliance Europe Forum 

Det får nu 18 kirkelige nødhjælpsorganisationer i sammenslutningen ACT Alliance 
Europe Forum til at lave en fælles erklæring, hvor de kræver, at de europæiske 
lande overholder deres forpligtelser i forhold til udviklingsbistanden.   

“Det svækker tilliden til internationale forpligtelser og svækker den nødvendige 
kamp med fattigdom og realiseringen af verdensmålene,” lyder det blandt andet 
i erklæringen. 

Milliarder til kriserne syden forsvinder  

Ifølge ACT Alliance Europe Forum er det særligt de nordiske lande og 
Storbritannien, der har skåret i store dele af bistanden til det globale syd.   

Den svenske regering har meldt ud, at den øremærker, hvad der svarer til 7,3 
milliarder danske kroner fra bistanden. I Norge har de øremærket cirka 2,8 
milliarder danske kroner fra bistanden.  

”Det er meget bekymrende, at nordiske lande og Storbritannien skærer dybt i 
hjælpen til verdens fattigste for at finansiere flygtningemodtagelse i egne lande. 

https://actalliance.org/act-news/act-europe-forum-statement-calls-on-the-eu-and-european-governments-to-maintain-commitments-to-development-assistance/
https://www.altinget.dk/hotshot/%20%20%20https:/www.government.se/articles/2022/05/humanitarian-assistance-fully-safeguarded-as-refugee-costs-increase-in-2022/
https://www.bistandsaktuelt.no/flyktninger-ukraina-utviklingsbransjen/vedum-tar-4-mrd-kroner-fra-bistanden/310913


Behovet for humanitær hjælp og langsigtet udviklingsbistand i verden har aldrig 
været større,” udtaler Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens 
Nødhjælp, der er med i sammenslutningen.   

“Det er vores moralske forpligtelse at hjælpe”  

De danske nedskæringer i bistanden her mødt kritik fra både ngo’er og støttepartier. 
Regeringen har flere gange understreget, at det er i tråd med reglerne i OECD/DAC 
at bruge udviklingsbistanden til at tage imod flygtninge – og at Danmark ikke var 
det eneste land, der gjorde det.  

At det er et mønster, som gentager sig i mange europæiske lande, har dog langt fra 
beroliget udvekslingsorganisationerne. Tværtimod. Faktisk har de frygtet at den 
samlede globale bistand netop ville falde drastisk som følge af krigen i Ukraine.    

Formanden for ACT Alliance Europe Forum, Dagfinn Høybråten, som er 
generalsekretær for Norwegian Church Aid opfordrer til, at de europæiske 
regeringer hjælper Ukraine uden at svigte andre kriser.   

“Det er vores moralske forpligtelse at hjælpe vores brødre og søstre – uanset hvor de 
er, og uanset om det tjener vores egne interesser eller ej,” udtaler hun i 
en pressemeddelelse. 

Organisationerne bag erklæringen 

Act Church of Sweden 

AIDRom 

Brot für die Welt 

Christian Aid 

Church World Service 

Cordaid 

Dan Church Aid (DCA) 

Diaconia ECCB – Center of Relief and Development 

Diakonie ACT Austria 

Diakonie Katastrophenhilfe Germany 

ECLOF International 

Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM) 

Finn Church Aid (FCA) 

https://actalliance.org/act-news/act-europe-forum-statement-calls-on-the-eu-and-european-governments-to-maintain-commitments-to-development-assistance/


HEKS/Swiss Church Aid 

Icelandic Church Aid 

Kerk in Actie 

Lutheran World Federation 

Mission 21 

Norwegian Church Aid (NCA) 

Philantropy, Charitable Foundation of the Serbian Orthodox Church 

Solidarité Protestante 

Salvation Army 

World YWCA 


