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6 Debat

R egeringen har lanceret en ny stra-
tegi for økonomisk diplomati: ’Ad-
gang til verden – Nye veje til

vækst’. Den understøtter nyorienterin-
gen af Danmarks relationer med modta-
gere af udviklingsbistand mod fremme
af økonomisk vækst og danske erhvervs-
interesser.

Det skaber et dilemma. De traditionel-
le modtagerlande gennemlever nemlig
en tilbagegang i demokrati og menne-
skerettigheder, og dansk økonomisk di-
plomati kan let opfattes som støtte til
magthavere, der indskrænker demokra-
tiet. 

Dansk udviklingsbistand skal i stigen-
de grad fremme en kombination af øko-
nomisk udvikling i modtagerlandet og
danske erhvervsinteresser. Det er på
mange måder godt, fordi økonomisk
vækst er en forudsætning for at bringe
folk ud af fattigdom.

Dansk økonomisk diplomati bruges
samtidig til at skabe synlighed om dan-
ske erhvervsinteresser. Ofte bruger am-
bassadører danskstøttede bistandspro-
jekter som afsæt til at kommunikere di-
rekte og personligt i medierne, eksem-
pelvis på Twitter. Og den høje offentlige
profi��l bruges efterfølgende til at åbne dø-
re for danske virksomheder.

Samtidig har den danske udenrigstje-
neste gennemlevet markante besparel-
ser. Nedskæringerne betyder, at det bli-
ver sværere at følge med i, hvordan bi-
standen virker i modtagerlandet, herun-
der hvordan den spiller sammen med de
politiske strømninger i befolkningen.

Det medfører et dilemma i relationer-
ne til modtagerlandene, når det påvirker
en klassisk dansk mærkesag som frem-
me af demokrati og menneskerettighe-
der. For det er ikke altid klart, hvilke in-
teresser der kommer først.

LAD OS TAGE to konkrete eksempler. Tan-
zania og Etiopien er begge traditionelle

modtagere af dansk bistand. De har også
begge nyligt oplevet tilbagegang i demo-
kratisk frihed. Regeringerne i begge lan-
de argumenterer med, at vækst er vig-
tigst, og at politisk aktivitet er en forstyr-
rende faktor. 

De er ikke de eneste. Den demokratiske
udvikling, som for alvor fi��k fart i 90’erne,
er fl��ere steder gået
i stå. Flerpartisyste-
mer, opposition og
medier er under
pres. 

Udviklingen ska-
ber dilemmaer for
vores udviklingsbi-
stand, hvor et ker-
neelement er at
indgå ’partnerska-
ber’ med modta-
gerlandene. Ideelt
sikrer partnerskaber, at vi støtter aktivite-
ter, som landets magthavere er interesse-
rede i. Det mindsker risikoen for, at vores
bistandspenge bliver spildt på projekter,
der kollapser, når bistanden forsvinder.

Men hvordan ser det egentlig ud fra
oppositionens, de kritiske mediers og
borgeres synsvinkel i Tanzania eller Etio-
pien, når danske diplomater indgår ’part-
nerskab’ med regeringer, der undergra-
ver demokrati og menneskerettigheder?

Eller når diplomater offentligt annonce-
rer en ny investeringsaftale eller roser
endnu et succesrigt samarbejde? Risike-
rer vi ikke at give magthaverne den legiti-
mitet, som de mangler? 

En typisk forventning til politikere i
disse lande er nemlig, at de bringer ’ud-
vikling’ i form af asfaltveje, skoler eller

hospitaler til deres
hjemegn. Når dan-
ske diplomater
’overdrager’ udvik-
lingsprojekter til
regeringsrepræ-
sentanter, indgår
disse også i et in-
denrigspolitisk
spil. 

I Etiopien besva-
rede regeringen i
2016 folkelige pro-

tester med rod i landets største etniske
gruppe, oromo-folket, med en undtagel-
sestilstand, der førte til forbud mod de-
monstrationer samt indskrænkning i
presse- og ytringsfrihed og vilkårlige
massefængslinger. I februar i år trådte
Etiopiens premierminister, Desalegn, til-
bage. Ved samme lejlighed blev en ny 6-
måneders undtagelsestilstand indført. 

Alligevel annoncerede Danmarks am-
bassade under undtagelsestilstanden, at

et nyt udviklingspartnerskab var under-
vejs, og Danmarks ambassadør i Etiopien
har tidligere erklæret sig »happy« på
Twitter for at underskrive en aftale med
regeringen om at bekæmpe fødevare-
mangel blandt fl��ygtninge. 

I TANZANIA, formentlig det land, som
over tid har modtaget mest dansk udvik-
lingsbistand, har Chama Cha Mapinduzi
(CCM) regeret siden uafhængigheden i
1961. Mens oppositionen har vundet frem
ved de seneste valg, har regeringen med
den i 2015 valgte præsident Magufuli i
spidsen bl.a. forbudt oppositionspoliti-
kere at deltage i offentlige møder uden
for egen valgkreds. Medielovgivningen
er strammet, og oppositionspolitikere,
civilsamfund og borgere oplever vilkårli-
ge forbud og arrestationer. Alligevel har
den danske ambassadør ved åbningen af
en 220 km lang danskbygget vej for nylig
ønsket »tillykke til #Tanzania og @JPMa-
gufuli« (præsidenten, red.) på Twitter. I et
andet tweet er han »proud« af at være
partner ved åbningen af en ny bankfi��lial
på præsidentens hjemegn og tilkendegi-
ver, at denne gav en »strong speech«.

Nogle af historierne om danske repræ-
sentanter er også blevet omtalt i lande-
nes medier. De er næppe ment som direk-
te støtte til præsidenter og regeringer,

men de opfattes let sådan. Dilemmaet
mellem at ville fremme Danmarks er-
hvervsinteresser og afholde sig fra at på-
virke det indenrigspolitiske spil i modta-
gerlandene står særlig tydeligt i de mod-
tagerlande, som er vækstlande med be-
gyndende eksportpotentiale. 

Demokrati og menneskerettigheder
fylder stadig en del i ’Danmarks udvik-
lingspolitiske strategi’ fra januar 2017,
men hverken her eller i den nyeste strate-
gi for økonomisk diplomati gør man sig
overvejelser om, hvordan disse skal afvej-
es over for erhvervspolitiske interesser. 

EKSEMPLERNE fra Tanzania og Etiopien
viser, at vi befi��nder os i en tid, hvor am-
bassader i stigende grad skal håndtere
potentielt modstridende interesser. 

Der kan være gode grunde til at fort-
sætte med at samarbejde med et lands
myndigheder, selv når demokrati og
menneskerettigheder er under pres. Man
kan betragte tilbageslaget som noget
midlertidigt og vurdere, at Danmark kan
påvirke bedre ved at blive end ved at
trække sig. 

Men i så fald kan det nogle gange må-
ske være bedst at gå stille med dørene.
Behovet for retningslinjer, der adresserer
dilemmaet, er indlysende.
analyse@pol.dk

Analyse

Dansk økonomisk
diplomati kan let opfattes
som støtte til magthavere,
der indskrænker
demokratiet.

Bistand. Hvilke interesser fremmer Danmark?
STØTTE. En tilhænger af CCM, der sidder på magten i Tanzania, demonstrerer i Dar es-Salaam. Ifølge analysens forfattere er der brug for klare retningslinjer for, hvilke politiske partier og interesser dansk ulandsbistand må støtte. Arkivfoto: Said Khalfan/AP

RASMUS HUNDSBÆK PEDERSEN,
SENIORFORSKER PÅ DIIS OG RUC,
PERNILLE BÆRENDTSEN,
JOURNALIST OG CAND.MAG. I AFRIKASTUDIER 

Behovet for 
retningslinjer, der
adresserer dilemmaet, 
er indlysende

den«. Men her greb den etniske erhvervs-
konsulent ind, for »er der ikke en banda-
gist i hovedgaden, som laver håndsyede
specialsko til ældre og handikappede?«.

Det lykkedes at få syreren præsenteret
for bandagisten, og et praktikforløb blev
iværksat. Så langt, så godt. Efter ganske
kort tid kontaktede bandagisten kom-
munen, for han ønskede ikke længere at
have syreren i praktik. 

Han ville ansætte ham på normale vil-
kår, for »han er jo fantastisk dygtig«.

Efter kort tid fortalte den gamle banda-
gist sin nye medarbejder, at han ønskede
at gå på pension, og tilbød syreren at
overtage virksomheden.

Syreren havde ikke den slags penge,
men den gamle bandagist gav ikke op så
let. Han foreslog, at de blev enige om en
pris, og at den syriske fl��ygtning så afdrog
på gælden, i takt med at han tjente penge
i sin forretning, for bandagisten var over-
bevist om, at det nok skulle gå. 

I dag, cirka 3 år senere, har syreren ud-
videt og åbent to nye forretninger i Tre-
kantsområdet, og han har 12-15 medarbej-
dere ansat. 

Den gamle bandagist har han for
længst betalt ud. Og som en ekstra krølle
på historien har den gamle bandagists
forretning nu altid 2-4 fl��ygtninge i kom-
munal jobpraktik.

ER ALLE HISTORIER om etnisk iværksætte-
ri lysegrønne succeser? Nej, naturligvis
ikke. Det er de jo heller ikke for etnisk
danske iværksættere. 

Men hvorfor er denne så speciel? Fordi
betydningen af succesen er mange gange
større. For modsat den etniske dansker
har syreren ikke de første 25 år af sit liv

kostet samfundet penge i form af folke-
skole, sundhedsvæsen, SU, transportud-
gifter og miljøbelastning. Og det er en
succes, der kan måles både menneskeligt
og økonomisk.

Det er naturligvis ikke et liv for alle –
hverken fra Mellemøsten eller fra Dan-
mark. Det kræver tydeligvis et særligt
personlig ’drive’ at turde og kunne kaste
sig ud i en usikker tilværelse med lange

arbejdsdage. Det
er formentlig også
derfor, de fl��este et-
nisk danske foræl-
dre opdrager deres
børn til at ’få sig en
uddannelse og så
et arbejde’.

Men enhver, der
har rejst til ikke-
vestlige lande, bur-
de kende f.eks. ara-

biske traditioner for at drive og udvikle
forretninger. Her er der masser af gåpå-
mod og en lyst til at løfte sin egen rolle i
lokalsamfundet gennem sit erhverv.

Vi har indbyggere med fl��ygtningesta-
tus i alle landets kommuner. De har ven-
tet på at få deres asylansøgning behand-
let, og deres sager er blevet vejet og fun-
det ’tunge nok’ til, at de har opnået asyl i
Danmark.

Det er altså ikke et spørgsmål om, hvor-
vidt de skal være her eller ej – de erher. De
bor i vores kommuner, de handler i vores
butikker, de kører med vores busser, de
træner i vores fi��tnesscentre, og deres
børn går i vores skoler. Og ligesom alle
andre borgere i vores land kan de enten
trække på samfundets hjælp eller bidra-
ge til fælleskassen. Men det kræver noget,

også af os – af vores kommunale indsats.
Ligesom det kræver noget af en vært, der
måske ikke selv havde planlagt at holde
fest.

For det er ikke nok at åbne døren og
sætte stole frem, hvis du vil have en god
stemning til din fest. 

Du må også sørge for god dansemusik,
drikkevarer, overensstemmelse mellem
antallet af mænd og kvinder, ekstra toi-
letpapir og måske endda sovepladser til
dem, der ikke skal hjem samme aften. Og
så kan det ende med at blive en fest, du er
glad for, at du fi��k holdt.

Der er imidlertid stor forskel på, hvor-
dan de enkelte kommuner vælger at
prioritere opgaven med at få fl��ygtninge
integreret i samfundet. 

I de fl��este kommuner er det primært
beskæftigelsesudvalget og jobcentret,
der trofast og efter bedste evne forsøger
at introducere praktikforløb og formidle
kontakt til lokale virksomheder i håb om
en ansættelse. 

Men dette er udelukkende fokuseret
på en tilværelse som ofte lavtlønnet ar-
bejdstager og ofte uden hensyntagen til
potentiale eller evner. I højere grad defi��-
neret af aktuelle tilbud om praktikplads
eller mangel på ufaglært arbejdskraft.

Blandt de frivillige i min kommune
har jeg mødt folk af næsten alle politiske
overbevisninger. Og uanset om de me-
ner, at vi bør tage imod fl��ere fl��ygtninge,
at vi bør skele mere til deres religiøse el-
ler uddannelsesmæssige baggrunde, el-
ler at den nuværende procedure er fi��n, er
de generelt enige om, at integration ikke
er en envejsopgave. Det kræver nemlig
også noget af os som lokalsamfund; som
danskere.

For ingen af os ønsker at se marginali-
serede indvandrere og deres efterkom-
mere leve på evig forsørgelse med stadig
stigende utilfredshed og lavt selvværd
som en direkte følge. Og ingen af os øn-

sker at se fl��ygtnin-
ge og deres børn
opfatte sig selv
som opponenter
til det danske sam-
fund.

Hvordan gør vi
det så? Hvordan
kan vi få fl��ere til at
føle ejerskab og
medborgerskab i
det land, de er ble-
vet en del af?

I langt de fl��este
kommuner gør

man, hvad man skal. Men gør vi, hvad vi
kan?

Måske er vejen til integration ikke kun,
at de lærer om Pontoppidan eller kan sva-
re på, om Færøerne er en selvstændig na-
tion. Måske handler det for nogle snarere
om hjælp til at forstå momsregler, føde-
varesikkerhed og ATP-bidrag.

Under kommunalvalgkampen i efter-
året deltog jeg i et vælgermøde om inte-
gration og fl��ygtninge på et gymnasium.
Jeg spurgte de unge, hvor mange der hav-
de købt en pizza, shawarma eller durum-
rulle inden for den sidste uge? 

En skov af hænder fl��øj op. Så spurgte
jeg, hvor mange der efter deres bedste
overbevisning troede, at de havde købt
maden af én, der hed Jensen eller Peder-
sen til efternavn?

De grinede højlydt. Pointen var sivet
ind. Uendelig få etniske danskere ville ta-

ge chancen og investere i en stenovn, leje
et butikslokale og arbejde 60+ timer om
ugen for en lav løn. Heller ikke selv om
det også betød, at man udlevede en drøm
om at skabe sit eget arbejdsliv.

Da jeg så bad de samme unge give et
bud på, hvor mange tomme butiksloka-
ler der var i deres lokalområde, og hvor
mange arbejdsomme unge fl��ygtninge
der var i kommunen, så begyndte en spi-
rende fornemmelse at brede sig i lokalet.
For hvis integrationssucces gennem ar-
bejdsmarkedet er et prisværdigt mål,
hvorfor så ikke sætte ressourcer ind på, at
det lykkes? Hvorfor ikke bruge fl��ere mid-
ler og ikke kun det, vi skal, men også det,
vi kan?

SAT PÅ SPIDSEN kan man sige, at en kom-
mune med en etnisk iværksætterkonsu-
lent blot skal få 2-3 fl��ygtninge fra overfør-
selsindkomst til selvforsørgende indtægt
for at betale konsulentens egen løn. Og
med en beskæftigelsesprocent som selv-
stændig på 11 procent (DA’s 2016-tal) bur-
de det være et langt mere udbredt mid-
del, end det rent faktisk er i dag. 

Naturligvis vil dette også betyde, at ca.
90 procent af de nyankomne bør modta-
ge den ’traditionelle’ nødvendige hjælp
til sprog, uddannelse eller ansættelse.
Men lad os nu ikke overse de vigtige 10
procent.

Med en minimal ekstra indsats kan de
vise sig som en fantastisk investering.

De fl��este danske provinsbyer lider i dag
under butiksdød og tomme udlejnings-
lokaler. I min hjemby, Birkerød, har vi
masser af tomme lokaler. 

Alle sukker efter at ’få livet tilbage i gå-
gaden’, mens vi gladelig ordner alle ind-

køb i ét stort supermarked og ellers kø-
ber vores varer online i webshops med
fjernlager.

Ikke desto mindre er Birkerøds mest
succesfulde café drevet af folk med tyr-
kisk baggrund, blomsterhandleren er fra
Afghanistan, og hans kone er iraner. 

Adskillige frisørbutikker er etableret
og drevet af fl��ygtninge fra ikkevestlige
lande, og det samme gælder byens nye
cykelsmed, hælebaren, den lokale taxa-
vognmand, slikbutikken og butiksværk-
stedet, hvor alle både højtuddannede,
unge og pensionister får repareret deres
iPhones og skiftet skærm på deres iPads.

Alle disse forretningsdrivende er folk,
der tør! 

Det er folk, der har krydset både lande
og hav, og som kommer med en indbyg-
get tro på, at man kan skabe sin egen suc-
ces. Også i et land langt mod nord. 

Næste gang, du køber en shawarma,
går til frisøren eller tager en taxa – eller
for den sags skyld kender nogen, der har
brug for specialsyet fodtøj – så husk, at en
gennemsnitsdansker er en dyr fornøjelse
for samfundet de første 25 leveår, og først
ved det 45. leveår begynder han eller hun
at være en overskudsforretning set ud fra
en samfundsøkonomisk betragtning.

Så en ung mand, der er kommet hertil
som 20-årig, og som, allerede inden der
er gået 5 år, har startet egen virksomhed
og kan holde den gående – er en god inve-
stering.

Hvis vi ikke vælger midler til integra-
tion med hjertet, så lad os da bruge hjer-
nen.

JACOB NETTEBERG 

Vejen fra fl��ygtning til direktør kan være kort

Hvornår har 
du sidst købt 
en shawarma
af én, der hed
Pedersen til 
efternavn?

Vi kan bestem-
me, om de skal
sidde og glo ind
i væggen, eller
om de får den
nødvendige
støtte til selv at
kunne bidrage


