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Ang.: Bidrag til udformning af ny udviklingsstrategi.

Kære Kristian Jensen

Venskabsforeningen Danmark-Bhutan skriver til dig for at bidrage til den dialog, du har 
lagt op til i forbindelse med den igangværende udformning af en ny udviklingsstrategi. 

Især ønsker vi at opfordre til, at en fremtidig udviklingsstrategi ikke vil indsnævre 
mulighederne for, at Bhutan kan få adgang til civilsamfundspuljer, kultursamarbejde eller
Danidas erhvervsinstrumenter, blot fordi Bhutan ikke længere er prioritetsland. Vi gør 
opmærksom på, at det vil være i strid med den regeringsaftale mellem Bhutan og 
Danmark, der blev indgået i forbindelse med udfasningen af Danmarks officielle 
udviklingsengagement i Bhutan i 2014. Denne aftale indeholder forpligtelser om 
bilaterale konsultationer hvert andet år, ligesom det i aftalen blev understreget, at man 
gennem civilsamfundet og den private sektor ville videreføre de gode resultater, man 
havde opnået gennem mere end 35 års partnerskab. (Se vedhæftede.) 

Danmark har haft stor indflydelse på den demokratiske udvikling i Bhutan, og der 
lægges derfor, fra bhutanesisk side, også stor vægt på at fastholde kontakten til 
Danmark. Det udtrykkes blandt andet af vores søsterorganisation i Bhutan, Bhutan-
Denmark Friendship Association, der blev dannet ifm. udfasningen af dansk bistand i 
november 2014 under ledelse af en tidl. højesteretsdommer. Organisationen 
efterspørger både kultursamarbejde og egentlige udviklingspartnerskaber med Bhutans 
spæde civilsamfund og en privat sektor med stort behov for udvikling.

Venskabsforeningen Danmark-Bhutan har som frivillig forening, helt baseret på frivillig 
arbejdskraft, engageret sig i at udbygge partnerskabet mellem Danmark og Bhutan. Vi 
har igennem de sidste år implementeret et civilsamfunds- og medieprojekt i Bhutan med 
støtte fra Danida (gennem CISU). Projektet har blandt andet medvirket til, at unge 
bhutanesere, der er opvokset under monariket, har fået kendskab til demokratiets 



spilleregler og fundet inspiration i danske værdier som folkelig organisering, foreningsliv 
og oplysning. 

Venskabsforeningen bidrager også i Danmark til folkeoplysning og dermed folkelig 
opbakning til udviklingsbistand og Danmarks internationale engagement. 
Foreningen afholdt f.eks. i 2014 en større bhutanesisk filmfestival, har haft 
fotoudstillinger på biblioteker og skoler og holder oplæg for bl.a. folkeskoleelever og 
folkeuniversitetet. I marts afholder vi i samarbejde med Dansk Institut for Partier og 
Demokrati offentlige møder om den demokratiske udvikling i Bhutan.

I lighed med andre civilsamfundsorganisationer finder vi det meget beklageligt, at 
regeringen i forbindelse med dette års finanslov valgte at nedprioritere den danske 
udviklingsbistand, herunder det kulturelle samarbejde. Vi skal derfor anmode ministeren 
om, at man i udarbejdelsen og implementeringen af den nye udviklingsstrategi vil sikre 
at: 

 den politiske og økonomiske opbakning til folkelige, frivillige organisationer, der 
samarbejder med udviklingslande, ikke mindskes. Arbejdet bidrager betydeligt til 
danskernes opbakning til udviklingsbistand, såvel som et globalt engagement.

 mindre civilsamfundsorganisationer og virksomheder, der opererer i lande, der 
ikke længere er kategoriseret som partnerlande (herunder Bhutan), har mulighed
for at modtage offentlig støtte gennem fx CISU og erhvervsinstrumenterne.

 den indgåede aftale med Bhutans regering om at fortsætte partnerskabet mellem
vores to lande gennem støtte til civilsamfundet og den private sektor respekteres.

Bhutan er et godt eksempel på, hvordan dansk udviklingsbistand har gjort en forskel og  
hjulpet et nyt demokrati på benene. Vi håber, at den nye udviklingsstrategi vil bidrage til, 
at det folkelige samarbejde mellem Danmark og Bhutan kan fortsætte. Vi uddyber gerne 
indholdet i dette brev, samt deltager i dialogen om den nye udviklingsstrategi.
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