12

www.metroXpress.dk

Sådan skal verden se ud i 2015

FREDAG 10. SEPTEMBER 2010
Siden er redigeret af Nadine Nielsen

Rige lande løfter i flok
Hen over de seneste 10 år har udviklingslande og verdens fattigste lande opnået større adgang
til de udviklede landes markeder Men finanskrisen har medført et fald i handlen i ulandene
AF EVELINA GOLD/NGO FORUM

Skal vi hjælpe ulandene,
skal vi løfte i flok. Det er et
globalt partnerskab, der er
vejen frem. Tanken bag FN’s
ottende og sidste udviklingsmål er at øge det globale
samarbejde om udviklingsbistand, handel og eftergivelse af ulandenes gæld. Alt
sammen noget, der kræver,
at de rige lande hiver pungen op af lommen. Og selv
om finanskrisen har ført til
færre penge og brudte løfter, går det alligevel i den
rigtige retning.
»På verdensplan er bistanden til ulandene stigende –
på trods af finanskrisen, og
nogle af de fattigste lande
har i løbet af det seneste årti
opnået større adgang til de
udviklede landes markeder.
Og positivt er det også, at 28

Mål 8
Skal de rige lande leve op til
deres del af aftalen om øget
bistandssamarbejde, handel
og gældsslettelse, skal de
forholde sig til tre helt
konkrete handlinger:
Verdens rigeste lande skal
levere den bistand, de har
lovet.

lande har modtaget nye
gældslettelser på 25 milliarder dollar,« siger direktør
for det nordiske kontor for
FN’s Udviklingsprogram Jakob Simonsen.
Men selv om det går
fremad, er der også lang vej
igen. I 2008 og 2009 har finanskrisen medført et fald i
både værdi og omfang af
handlen i udviklingslande-

Verdens rigeste
lande skal sikre
forudsigelig, effektiv og lokalt
forankret bistand.
Finansiering skal suppleres
med globale politikker, der
sikrer, at handel støtter udvikling i verdens fattigste
lande.
KILDE: JAKOB SIMONSEN, DIREKTØR FOR DET NORDISKE
KONTOR FOR FN’S UDVIKLINGSPROGRAM (UNDP)

ne. Særligt faldende priser
på de mineraler, hvis eksport er en vigtig indtægtskilde for udviklingslandene i
især Afrika, har ramt de fattige lande hårdt.
»Og på grund af finanskrisen har de fleste donorlande
heller ikke øget bistanden
til Afrika, sådan som de ellers havde forpligtet sig til,«
siger Jakob Simonsen.

2015 Målene

– så langt er de i dag

Fremskridt
83%

1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult
39%

2: Sikre grundskole til alle
56%

3: Fremme ligestilling
42%

4: Reducere børnedødeligheden
21%

5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende
6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme*
87%

7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling
8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling*
0
100
* DER KAN IKKE SÆTTES PROCENTER PÅ, HVOR LANGT MAN ER MED MÅL 6. DET SKYLDES, AT MÅLET HEDDER, AT

• Udviklingsbistanden er
stigende på trods af finanskrisen.
• Hen over de seneste 10
år har udviklingslande
og verdens fattigste lande opnået større adgang
til de udviklede landes
markeder.
• I Nigeria har regeringen brugt penge fra
gældsslettelse på landbrugsudvikling. Det har
resulteret i en fordobling
af landbrugsproduktionen.
COLOURBOX

MAN VIL BEKÆMPE HIV/AIDS, MALARIA OG ANDRE SYGDOMME – UDEN AT SÆTTE TAL PÅ, HVOR MEGET SYGDOMMENE

SKAL VÆRE REDUCERET MED I 2015, DA DET ER FOR KOMPLEKST AT OPGØRE. MÅL 8 HAR IKKE ÅR 2015 SOM DEADLINE, OG MAN KAN DERFOR IKKE SIGE, HVOR LANGT MAN ER FRA MÅLET.

Samarbejde fremmer de

kasteløses sag

AF KIM WIESENER, IDSN

Forleden mødtes tre kasteløse aktivister fra Indien og
Nepal med Søren Pind. Den
danske udviklingsminister
erklærede, at et besøg hos
kasteløse – eller dalitter,
som de kaldes – i en dalitlandsby i Nepal tidligere i år
havde gjort stort indtryk på
ham. Han bekræftede også,
at Danmark betragter kastediskrimination som et væsentligt problem.
Mødet i København mellem ministeren og de kasteløse er et eksempel på – og
et resultat af – internationalt samarbejde. For godt 10
år siden udsendte dalit-organisationer i blandt andet Indien et kraftigt signal til
omverdenen om, at de havde brug for international opbakning i kampen for deres
rettigheder. Deres regeringer ignorerede dem, selv om
en kvart milliard kasteløse
var henvist til et liv på samfundets bund.
Blandt dem, der lyttede
ude i verden, var menneskerettighedsgruppen Human
Rights Watch, Folkekirkens
Nødhjælp og mange andre
organisationer.
Sammen
med de kasteløses repræsentanter dannede de netværket IDSN (International Dalit Solidarity Network), der
siden 2000 har været med
til at tale dalitternes sag
over for FN og EU.
Det har ført til stigende
global opmærksomhed om
et problem, der er blevet
sammenlignet med Sydafrikas berygtede apartheid-sy-

Mål 8 – gode
og dårlige
nyheder

• Et delmål under Mål 8
er at øge adgangen til
nye teknologier, der kan
bruges til at fremme den
private sektor. Og brugen
af informations- og kommunikationsteknologi er
stadig stigende. Særligt
mobiltelefoni udbredes
hastigt i udviklingslandene.

Udfordringer

En dalit-pige i Bihar, Indien, efter oversvømmelserne i 2007. De kasteløse er særlig udsatte
i forbindelse med naturkatastrofer, fordi de har sværere ved at få adgang til nødhjælp
JAKOB CARLSEN

stem – og et større internationalt pres på de lande, der
udøver kastediskrimination.
Og det har medført, at et
land som Danmark sætter
bistandsmidler af til bekæmpelse af problemet.
De kasteløse bliver også
diskrimineret, når der skal
uddeles nødhjælp – for eksempel efter oversvømmelserne i Pakistan. Et af den
internationale dalit-bevæ-

gelses mål lige nu er at få
donorer til at være særlig
opmærksomme på de kasteløse i nødhjælp og udviklingsbistand, så de ikke bliver holdt uden for samfundsudviklingen. Ellers bliver det endnu sværere for
millioner af dalitter at kæmpe sig ud af fattigdommen.
Dermed også sagt, at selv
om dalitterne har haft gavn
af principperne i Mål 8, er

en yderligere international
indsats for at fremme deres
sag en afgørende betingelse

for, at 2015-målene kan opfyldes.
LÆS MERE OM KASTE-

• De rige landes støtte til
det hjemlige landbrug er
tre gange højere end den
ulandsbistand, de giver.
• På G8-topmødet i 2005
forpligtede donorerne sig
til at hæve udviklingsbistanden. På baggrund af
daværende forventninger
til den økonomiske
vækst i perioden frem til
2010, blev den samlede
bistand vurderet til at nå
op på 130 milliarder dollar. Men på grund af finanskrisen er det reelle
tal blevet 108 milliarder
(2004-priser).
• Den totale bistandshjælp ligger stadig et
godt stykke under FN’s
målsætning på 0,7 af de
udviklede landes BNP.
• Kun de rigeste ulande
har oplevet den største
stigning i adgangen til de
udviklede landes markeder. Verdens mest fattige
lande har kun oplevet en
marginal stigning, når
det gælder markedsadgang.
COLOURBOX

