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Kære Ulla Tørnæs,  

 

Tillykke med posten som Udviklingsminister.  

 

Vi ser frem til at samarbejde med dig om dansk udviklingspolitik herunder implementeringen af 

FN’s Verdensmål, som vi er glade for nævnes i regeringsgrundlaget.  

 

Vi har tidligere rost menneskerettighedernes centrale placering i det verserende udkast til 

Danmarks udviklingspolitiske strategi, og vi håber, at I fortsat vil arbejde for dette.  

  

I strategien blev der lagt op til et fokus på kvinders og pigers rettigheder - herunder seksuelle 

og reproduktive rettigheder. Vi ved, at dette tidligere har været en mærkesag for dig og håber, 

at du fortsat vil vægte området højt. Vi lever i en tid, hvor seksuelle og reproduktive rettigheder 

er under angreb mange steder i verden og i de internationale fora. Vi håber, at regeringen også 

vil indtænke og arbejde for kvinder og pigers deltagelse i konfliktløsning, fredsopbygning og 

genopbygning (jvf. Sikkerhedsrådets resolution 1325). 

 

Som del af den udviklingspolitiske strategi lægges der vægt på erhvervslivets rolle som drivkraft 

for FN’s verdensmål. Det er i den forbindelse virkelig positivt, at det anerkendes, at dette bl.a. 

indebærer respekt for menneskerettighederne, som fastlagt i FN’s retningslinjer for 

menneskerettigheder og erhverv (UNGP). Det er helt centralt, at regeringen sikrer, at respekt 

for menneskerettighederne er et vilkår for offentlige-private partnerskaber, støtte og 

serviceydelser til danske virksomheder og, at der indtænkes ordentlig rapportering om og 

effektmåling af de partnerskaber, som indgås for at fremme verdensmålene.  

 

Regeringsgrundlagets fokus på at forbedre leveforholdene i flygtninges nærområder hilser vi 

velkomment. Det er bydende nødvendigt, at indsatsen i nærområderne styrkes. Vi vil samtidig 

understrege, at vi finder det helt centralt, at udviklingspolitikken støtter op om et aktivt 

civilsamfund, da vi ser, at civilsamfundets råderum og vilkår er truet mange steder i verden.   

 

Vi håber, at du vil være interesseret i et møde, hvor vi kan drøfte disse og andre sager af fælles 

interesse. Vi ser frem til at høre fra dig.  

 

Venlig hilsen 

 
Trine Christensen 

Generalsekretær 


