
 

 

 
Udenrigsministeriet 

 

Folketingets Kirkeudvalg  

 Sag/ID Nr. Enhed Dato 

 2021 – 13313 APD 5. april 2021 
 
 
 
KIU alm. del – svar på spørgsmål 35 fra Mette Hjermind 
Dencker (DF) stillet den 12. marts 2021 til ministeren for 
udviklingssamarbejde. 
 
Spørgsmål 
Vil ministeren oplyse, hvilke overvejelser, der bliver gjort fra dansk side, 
når man vælger at give udviklingsbistand til et land, der har problemer 
med religionsfrihed og forfølgelse af kristne? 
 
Svar 
Jeg vil gerne understrege, at det er en central prioritet for regeringen at 
forsvare respekten for menneskerettigheder og beskytte minoriteter og 
hele befolkningsgrupper og trossamfund. Derfor er respekt for 
menneskerettighederne, herunder religions- og trosfrihed samt 
trosbaserede minoriteter, også en fast del af tilrettelæggelsen af 
udviklingsbistanden, herunder udarbejdelsen af de såkaldte strategiske 
landerammer for prioritetslandene i dansk udviklingsbistand. Det er netop 
disse flerårige strategiske landerammer, der udgør grundlaget for 
Danmarks samarbejde med de pågældende udviklingslande. Når det er 
relevant og kan gøre en forskel, tager vi også fra dansk side emnet op i den 
bilaterale politiske dialog med vores samarbejdslande. Samtidig fastholder 
vi fokus på emnet i forbindelse med EU’s menneskerettighedsdialoger og 
i FN’s Menneskerettighedsråd.  
 
Lad mig også bruge anledningen til at understrege, at hvis vi skal fremme 
religions- og trosfrihed, og hvis vi skal hjælpe religiøse mindretal, så kræver 
det, at vi er engageret dér, hvor det er svært. Netop i udviklingslande, hvor 
respekten for menneskerettigheder er udfordret, kan Danmark gennem sit 
engagement dels have den nødvendige kritiske dialog, og dels for eksempel 
via støtte til myndigheder og civilsamfundsorganisationer hjælpe med at 
beskytte de forfulgte. Vi opnår ingen resultater ved at vende de udsatte 
ryggen, men ved at engagere os aktivt. 
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Med venlig hilsen 
 
 

Flemming Møller Mortensen 


