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ADDA siger fra til yderligere nedskæringer i den langsigtede udviklingsbistand 
 
 
Kære udenrigsminister Kristian Jensen, 
 
ADDA er uenige i de store besparelser, som regeringen har lavet i den langsigtede 
udviklingsbistand på årets finanslov. Besparelserne er ensidige, kortsigtet og uden det 
internationale perspektiv, som tidligere har tegnet Danmarks udviklingsarbejde.  
 
ADDA er en dansk civilsamfundsorganisation med mere end 20 års erfaring med 
udviklingsarbejde i Syd bl.a. gennem Danida og CISU - Civilsamfund i Udvikling – og 
derigennem har vi bidraget til Danmarks udviklingsarbejde. Vi har løbende fulgt Danmarks 
strategier og retningslinjer, men den situation, som vi nu står i, er problematisk af flere 
årsager. Nedskæringerne vil påvirke vores partneres fremtidige muligheder for lokal 
fødevareforsyning og økonomisk udvikling. Mange menneskers liv vil blive berørt af denne 
beslutning. ADDA og andre mindre ngo’er vil også miste økonomisk støtte og kapacitet. 
 
Et konkret eksempel fra ADDA’s arbejde i Syd er vores indsats med kapacitetsopbygning i 
Vietnam, som siden starten af vores indsats er gået fra at være et lavindkomstland til at være 
et middelindkomstland. ADDA har gennem indsatsen arbejdet tæt sammen med det 
vietnamesiske civilsamfund og regering, og har bl.a. modtaget adskillelige priser og 
anderkendelser for det arbejde, vi har udført. Du kan orientere dig om ADDA’s arbejde i nogle 
af verdens fattigste områder på www.adda.dk. 
 
En afgørende faktor for ADDA’s, og andre danske civilsamfundsorganisationers arbejde, er 
den finansielle støtte til udviklingsarbejde gennem CISU’s Civilsamfundspulje. Disse midler 
muliggør kapacitetsopbygning af partnere i Syd på en række områder. Vi mener derfor, at det 
er af afgørende betydning, at der ikke foretages yderligere besparelser af CISUs bevilling, for 
fremadrettet forsat at opfylde Danmarks internationale ansvar samt fremtidige samarbejde 
og handel med vores partnerlande. 
 
Hvis du ønsker flere ord eller uddybninger om ADDA’s holdning til nedskæringerne, vil jeg 
meget gerne tale med dig over telefon eller ved et personligt møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Thorndal Jørgensen 
ADDA bestyrelsesformand 
s.thorndal@mail.tele.dk, 40334993 
 
På vegne af ADDA’s bestyrelse, ansatte og frivillige i Nord og Syd. 
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