
BESPARELSER ER EN MASSAKRE 
 
Venstres forslag om at skære 2,6 milliard på ulandsbistanden hænger 
slet ikke sammen, sagde Henrik Stubkjær, da han mødte Venstres 
ordfører på området Jakob Ellemann-Jensen.  
 
07.10.2014 af Per Bjerre 

”Jeg ved godt, at jeg stiller op til prygl i dag. Vi vil ikke skære ned på 
udviklingsbistanden, fordi det er sjov, eller fordi det er nemt. Vi gør det, fordi det 
er rigtigt. Fordi vi skal bruge pengene til at skabe vækst i Danmark”. 

Sådan åbnede Venstres udviklingsordfører, Jakob Ellemann-Jensen en debat om 
partiets forslag om at skære 2,6 milliard på ulandsbistanden. 

Ordene var til de 80 tilhørere, der mest kom fra udviklingsorganisationer og til de 
to andre paneldeltagere, Henrik Stubkær, generalsekretær i Folkekirkens 
nødhjælp og den radikale udviklingsordfører Lone Loklint samlet hos 
ingeniørernes forening for Global Development  i København. 

Ellemann lagde Venstres mål med besparelsen frem: At pengene skal bruges til 
skattelettelser, så danskerne får mere tro på fremtiden og skaber jobs. Og sagde, 
at besparelsen kan klares ved at prioritere og reformere. 

Man kan ikke undgå at ramme Afrika 

Henrik Stubkjær svarede, at han ikke kan kende Venstre med dette 
spareforslag.  At Venstre er ved at lukke sig om sig selv eller ved at gøre knæfald 
for Dansk Folkeparti. 

”Den nedskæring, der vil følge, er så voldsom, at det ikke er en besparelse, men 
en massakre. Tænk, at Venstre så siger, at pengene, man sparer på 
ulandsbistanden skal bruges på kræftpatienter i Danmark. Det hører sig ikke 
hjemme på den måde at spille to svage grupper ud mod hinanden,” sagde 
Stubkjær. 

”Og tænk, at forslaget kommer nu, netop som verden oplever en flygtningestrøm, 
som ikke er set større siden anden verdenskrig. Behovet for nødhjælp stiger.” 

”Og man sætter alt det over styr, som Danmark har opbygget rundt om i verden 
ved at gå forrest.  Timingen er helt forkert, her hvor Danmark skal til høste 
resultatet af års goodwill i de lande i verden, hvor økonomien er på vej op.” 

”Venstre vil spare 15 procent på ulandsbistanden, men der er mange områder, 
som er låst af aftaler, de ikke kan spare på, derfor vil den reelle besparelse på de 
andre områder være 40 procent.  Venstre siger, at Afrika ikke vil rammes, men 
det kan slet ikke lade sig gøre uden at ramme Afrika. Man kan være nødt til at 
lukke hele lande ned i Afrika. Venstres forslag hænger slet ikke sammen,” sagde 
Stubkjær. 

Det lyder ikke rart 



Ellemann svarede, at han ikke havde hørt Løkke sige det med kræft. At Løkke 
havde sagt på Venstres landsmøde, at pengene fra ulandshjælpen skal gå til 
skattelettelser. 

”Det lyder ikke rart, alt det du beskriver Stubkjær, men sådan er det vist, når 
man trykker nogen på maven. Hvis I kigger lidt indad, skal I bare fokusere 
kræfterne lidt, det kan man altid.” 

”Nogen af os har nogle personlige kvababbelser over at spare på ulandshjælpen, 
men jeg skammer mig ikke. Selv efter besparelsen vil vi leve op til FNs mål. Og 
hver dansker vil stadig give 2,5 gange på meget som hver tysker,” sagde Jacob 
Ellemann. 

Danmark får noget igen 

Radikale Lone Loklindt brugte også ordet skam. 

”Den hjælp Danmark har ydet i verden har givet anerkendelse. Og det er ingen 
skam at investere i lande, hvor vi i Danmark på et tidspunkt får noget igen. Det 
risikerer vi nu at miste med besparelsen.” 

”Det er noget pjat, at Venstre vil sænke skatten og siger, at det ikke kan betale 
sig at drive virksomhed i Danmark. Det kan betale sig hver eneste dag for masser 
af virksomheder. Og vi har netop den ekspertise, der skal til at sælge gode varer 
ude i verden. Hvorfor sætte det overstyr med at sænke støtten til at udvikle 
verden,” spurgte Lone Loklindt. 

	  


