
Regeringen har sidste år fremlagt en ny udviklingspolitisk strategi for 2021-2025 Fælles om
Verden. Visionen for Danmarks udviklingssamarbejde er en ”mere tryg og bæredygtig

verden fri for fattigdom”. Men hvad forstår vi egentlig ved udvikling, og hvordan måler vi

fremskridt og bæredygtighed? Er økonomisk vækst et tilstrækkeligt parameter for at måle et

lands udvikling, eller må man også fokusere på den menneskelige udvikling såsom sundhed,

velfærd og livskvalitet? På denne safari skal I undersøge forskellige organisationers

holdninger til udviklingsarbejde, og hvordan de arbejder for at engagere unge i kampen for

en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Refleksionsøvelse

Sæt gang i refleksionerne ud fra nedenstående inspirationsspørgsmål. Find gerne på flere

selv, som I kan stille på jeres safari:

o Hvilken type demokrati har vi i Danmark, og hvordan adskiller det sig fra andre slags

demokratier i verden?

o Hvilken udviklingsforståelse dominerer i Vesten? Er formålene med og forståelserne af

udvikling de samme set fra hhv. Vestens og det globale Syds perspektiv?

o Hvad er de vigtigste argumenter for og imod udviklingsbistanden?

På telt-safari

• Besøg Mellemfolkeligt Samvirke i Globalitet-teltet og vær med til at debattere unges

engagement i klimakampen og i det globale udviklingsarbejde. Gennem hands-on

aktiviteter kan I komme tættere på samarbejdet mellem danske unge med

erhvervsfaglig baggrund og unge kenyanere i en fælles kamp for social retfærdighed i

Kenya.

• Gå til Den Britiske Ambassade i Samfund B-teltet, som sætter fokus på piger og

kvinders muligheder i verden. Ud fra temaet #BreakTheBias kan I deltage i en

spændende workshop om fordomme og blive klogere på, hvordan vi i fællesskab kan

bryde dem og skabe en verden med mere lighed mellem kønnene.

• I Rettigheds-teltet kan I besøge Dansk-Arabisk partnerskabsprogram (DAPP). Her har

I mulighed for at tale med arabiske unge fra Mellemøsten og Nordafrika, om temaer

som hvad det vil sige at være LGBT-aktivist i Tunesien eller unge kvinders kamp for

ligestilling i Jordan.
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