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København, den 2. juli 2019 
Kære Rasmus Prehn 
 
For FN-forbundet er det særligt glædeligt, at vi kan ønske dig tillykke med posten som Minister 
for udviklingssamarbejde. Gennem dit samarbejde med vores Nordjyllandskreds og 
kredsformand Finn Reske-Nielsen, ved vi, at du har en forståelse for vigtigheden af 
Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, og den sammenhæng målene skaber mellem 
udvikling, sociale forhold, miljø, menneskerettigheder, fred og samarbejde. 
 
Blandt dine konkrete opgaver vil være Danmarks bistandspolitik, hvor vi længe har 
argumenteret for, at bistanden skal fordeles mere ligeligt mellem den bilaterale og den 
multilaterale bistand. Senest vi havde mulighed for at afgive høringssvar (til den afgåede 
regerings forslag til ny udviklingspolitisk strategi), undersøgte FN-forbundet udviklingen i den 
del af den multilaterale bistand, som går til FN-systemet bredt, herunder Verdensbanken mv., 
men ekskl. bistanden via EU. Det viste sig, at andelen af den samlede bistand i perioden 2004-
15 er faldet fra 32 % til 11 %. Siden 2015 er dansk bistand desværre blevet reduceret, og det 
har på flere områder også betydet beskæring eller stop for dansk bistand gennem FN’s 
udviklingsorganisationer.  
 
Vi håber, at du vil være med til at vende udviklingen, således at FN styrkes. Ikke mindst fordi 
det er FN-systemet, som er afgørende for, at processen frem mod bæredygtig udvikling i 2030 
lykkes og Verdensmålene realiseres. Samtidig håber vi, at du vil gøre opgørelsen over dansk 
bistand mere gennemskuelig, så vi nemmere kan følge udviklingen i tildelingen til bl.a. det 
multilaterale område og FN-organisationerne. 
 
Vi glæder os til et godt samarbejde, ikke mindst gennem civilsamfundsnetværkene 92-gruppen - 
Forum for Bæredygtig Udvikling og Globalt Fokus - Folkelige organisationers 
udviklingssamarbejde, hvor FN-forbundet er repræsenteret i hhv. formandsskabet og i 
styregruppen. 
 
Vi håber samtidig, at du vil videreføre den praksis, som har været gældende gennem en 
årrække, hvorefter den siddende udviklingsminister regelmæssigt mødes til dialog med FN-
forbundet og FN-forbundets Vennekreds, som rummer en række personer med stor ekspertise 
inden for det multilaterale udviklingsarbejde. 
 
Med venlig hilsen, 

     
  Jørgen Estrup        Torleif Jonasson 
  landsformand        generalsekretær 
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