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UDVIKLING ?

DEMOKRATIET ?HVORFOR ? HVORDAN ?

DANMARK ?KRISEN ?



MÅL 16 FORDI… 

Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv

regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige

betingelser for en bæredygtig udvikling. Nogle regioner

nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens

andre er plaget af tilsyneladende uendelige cyklusser af

konflikter og vold. Dette er på ingen måde uundgåeligt, 

og skal løses.



OG OGSÅ FORDI… 

Væbnet vold og usikkerhed har en ødelæggende effekt

på et lands udvikling, det påvirker den økonomiske

vækst, og medfører ofte langvarigt fjendskab mellem

lokalsamfund. Seksuel vold, kriminalitet, udnyttelse og 

tortur er også mere fremherskende, hvor der eksisterer

konflikt. Lande bliver nødt til at beskytte dem, der er mest

udsatte.



DERFOR VIL MÅLENE… 

… søge at reducere alle former for vold, og gennem

samarbejde med regeringer og lokalsamfund finde varige

løsninger... Styrkelse af retsstatsprincipper og fremme af

menneskerettigheder er helt centrale for denne proces. 

Det samme gælder begrænsning af ulovlige

våbenstrømme og større inddragelse af udviklingslande i

globale beslutningsorganer.



DELMÅL OM DEMOKRATI

→ 16.3 Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og 
internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en 
retfærdig rettergang for alle.

→ 16.6  Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer.

→ 16.3.2 Andel af ikke-dømte tilbageholdte i forhold til det samlede 
antal indsatte i fængsler.

→ 16.6.2  Andel af befolkning, der var tilfreds med deres seneste 
oplevelse af en offentlig tjeneste ydelse.



…OG FLERE DELMÅL

→ 16.7.2 Andel af befolkning, som mener, at beslutnings-processer er 
inkluderende og lydhøre, opdelt på køn, alder, handicap og 
befolkningsgruppe.

→ 16.10.2  Antal af lande, der har vedtaget og afgivet konstitutionelle, 
lovmæssige og/eller politiske garantier for offentlig adgang til 
information.

→ 16.7 Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede 
og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

→ 16.10 Der skal sikres offentlig adgang til information og 
beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til 
international lovgivning og internationale aftaler.



DELMÅL OM KONFLIKTER

→ 16.1 Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal 
reduceres væsentligt overalt.

→ 16.1.2  Konfliktrelaterede dødsfald pr. 100.000 mennesker, opdelt på 
køn, alder og årsag.



…OG NOGLE FLERE

→ 16.4.2  Andel af konfiskerede håndvåben og lette våben, som er 
registreret og sporet i henhold til internationale standarder og 
retlige instrumenter.

→ 16.4  Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme 
væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og 
tilbagelevering af stjålne værdier og bekæmpelse af alle 
former for organiseret kriminalitet skal styrkes.



DELMÅL OM SIKKERHED

→ 16.2  Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle 
former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

→ 16.5 Alle former for korruption og bestikkelse skal ned-
bringes betydeligt.

→ 16.2.2  Antal af ofre for menneskehandel pr. 100.000 mennesker, 
opdelt på køn, alder og form for udnyttelse.

→ 16.5.2  Andel af virksomheder, der mindst én gang har været i 
kontakt med en offentligt ansat og som betalte bestikkelse til en 
offentligt ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt 

ansat indenfor de seneste 12 måneder.
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…OG NOGLE INDIKATORER

→ 16.b.2   Andel af befolkning, der rapporterer at have følt sig 
diskrimineret eller forfulgt indenfor de seneste 12 måneder som 
følge af ulovlig diskrimination i henhold til de internationale 
menneskerettigheder.

→ 16.b  Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en 
bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

→ 16.9  Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, 
herunder fødselsregistrering .
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DELMÅL OM SAMARBEJDE

→ 16.8 Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige 
institutioner skal udbygges og styrkes.

→ 16.8.1   Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra 
udviklingslande i internationale organisationer.



…OG NOGLE FLERE

→ 16.a.1  Tilstedeværelse af uafhængige nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, der opfylder Paris-principperne.

→ 16.a  Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. 
gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet 
på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at 
forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.



OG SÅ OM KVINDER I POLITIK 

Mål 5 handler om at opnå ligestilling mellem kønnene og 
styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Det 
omfatter ni delmål, som dækker diskrimination, vold, arbejde, 
lige muligheder, sundhed, mm. Ét mål handler om politik:

→ 5.5  Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige 
muligheder for lederskab på alle niveauer i 
beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det 
offentlige liv.



…OG NOGLE INDIKATORER 

→ 5.5.1  Andel af kvindelige parlamentarikere i nationale 
parlamenter samt kommunale og regionale råd.

→ 5.5.2  Andel af kvinder i ledelse.



DEFINITION AF DEMOKRATI



FN OM DEMOKRATI

The majority of States i the world today describe 
themselves as democratic. However, democracy is a 
dynamic social and political system whose ideal functioning 
is never fully “achieved”. Democratization, furthermore, is 
neither linear nor irreversible and thus both state 
institutions and citizens must monitor and maintain 
oversight of this process. Accordingly, all countries, as well 
as the international community itself, could benefit from 
continued strengthening of, and support to, their 
democratic processes. 

Citat fra:

Guidance Note of the 
Secretary-General on 
Democracy 

FN, 2009



HVAD MENER FN EGENTLIG?

Democracy needs strong, accountable and transparent 
institutions of governance, based on the rule of law, and 
including an accountable executive, an effective legislature 
and an independent and impartial judiciary, efficient and 
inclusive public administration, as well as an informed, 
empowered and politically active civil society and 
population. 

Citat fra:

Guidance Note of the 
Secretary-General on 
Democracy 

FN, 2009



ER DEMOKRATIET TRUET?



FREEDOM HOUSE STATUS



DEN 3. DEMOKRATIBØLGE



DEMOCRACY INDEX 2017

The Economist Intelligence 
Unit Democracy Index 2017 på
en skala fra 0 til 10, målt på 60 
indikatorer om:

1.Valgproces og pluralisme.
2. Regeringsførelse generelt.
3. Politisk deltagelse.
4. Demokratisk politisk kultur.
5. Civile rettigheder.

POLITISK SYSTEM
#

LANDE

% 

LANDE

%

BEF.

FULDT DEMOKRATI [mere end 8] 19 11,4 4,5

MANGELFULDT DEMOKRATI [fra 6 til 8] 57 34,1 44,8

HYBRIDSTYRE [fra 4 til 6] 39 23,4 16,7

AUTORITÆRE REGIMER [under 4] 52 31,1 34,0
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HVAD VISER TALLENE?

LAND RANK SCORE 1 2 3 4 5

Danmark 5 9,22 10,0 9,29 8,33 9,38 9,12

USA 21 7,98 9,17 7,14 7,22 8,13 8,24

Ghana 52 6,69 8,33 5,71 6,67 6,25 6,47

Bolivia 89 5,49 7,00 4,64 5,00 3,75 7,06

Tanzania 91 5,47 7,00 5,00 5,00 5,63 4,71

Kenya 95 5,11 3,50 5,36 6,67 5,63 4,41

Nepal 94 5,18 4,33 5,36 5,00 5,63 5,59

Myanmar 120 3,83 3,67 3,93 3,89 5,63 2,06

Egypten 130 3,36 3,58 3,21 3,33 3,75 2,94

Zimbabwe 136 3,16 0,50 2,00 4,44 5,63 3,24

1. Valgproces og pluralisme.
2. Regeringsførelse generelt.
3. Politisk deltagelse.
4. Demokratisk politisk kultur.
5. Civile rettigheder.
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HVAD VIL DANMARK?

Citater fra:

Handlingsplan for FN’s 
verdensmål – Danmarks
opfølgning

Marts 2017

Danmark er internationalt anerkendt for at være et af 
de lande, hvor borgerne har størst tillid til hinanden og 
til myndighederne. Regeringen vil derfor fortsat 
prioritere at fremme tillid, sikkerhed og tryghed i 
Danmark. Vi vil også prioritere, at Danmark bevarer et 
effektivt, ansvarligt og inddragende demokrati og 
myndighedsapparat. 



…OG LIDT MERE

Citater fra:

Handlingsplan for FN’s 
verdensmål – Danmarks
opfølgning

Marts 2017

Vi skal sætte håndfast ind imod kriminalitet og terror. 
Sikkerhed og retssikkerhed skal gå hånd i hånd. Indsatsen for 
Danmarks og borgernes sikkerhed skal fortsat gå hånd i hånd 
med beskyttelse af retssikkerheden. 

Vi har et stærkt internationalt engagement for at sikre danske 
interesser og påvirke den globale udvikling i positiv retning. 
Det gør vi bl.a. andet ved at arbejde for en international 
retsorden baseret på demokratiske retsstatsprincipper og 
menneskerettigheder. Et stærkt forsvar garantere Danmarks 
og de øvrige dele af Rigsfællesskabets suverænitet. 



HVAD VIL DANMARK?

Citater fra:

Handlingsplan for FN’s 
verdensmål – Danmarks
opfølgning

Marts 2017



DEMOKRATI      UDVIKLING?

Mange [akademikere og praktikere] stiller spørgsmålstegn ved 
argumentet om, at der er en direkte og positive korrelation 
mellem mere demokrati og mere social og økonomisk 
udvikling.

Tværtimod mener de, at der er mere dokumentation for, at 
autoritære regimer er bedre til at skabe udvikling – og 
bruger fx Kina som et eksempel.



DEMOKRATI & UDVIKLING 



KONKLUSIONEN?

Er det graden af demokrati som vil gøre det muligt for 
udviklingslande at levere på de sociale og økonomiske 
målsætninger i Verdensmålene?

Eller er det tværtimod forbedringer i de sociale 
og økonomiske forhold, som gør det muligt for 
lande at styrke demokratiet?
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