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§ 6 Spørgsmål 1 
 
”Det fremgår, at 50 pct. af bevillingen skal finansieres via fattigdomsrammen. 
Vil ministeren oplyse, på hvilken måde bevillingen vil bidrage til fattigdomsbekæmpelse 
og herunder oplyse, hvordan man sikrer det, når alle kig på GGGI 
indikerer, at der mangler fokus på fattigdomsorientering i strategi og aktiviteter?” 
 
Svar 
 
Halvdelen af bidraget på 90 millioner kroner tages fra fattigdomsrammen. Den anden halvdel 
tages fra den globale ramme, der er afsat til udgifter, der vedrører klima og andre globale tema-
er.  
 
Det er regeringens ambition, at bevillingen til GGGI skal bidrage til at skabe grøn omstilling i 
både verdens fattigste lande og i de mellemindkomstlande, hvor en stadig større del af verdens 
fattigste bor, og hvor befolkningerne betaler en høj pris for klimaforandringerne.  
 
Danmark vil arbejde for, at fattigdomsreduktion integreres som en klar målsætning for GGGI’s 
arbejde i overensstemmelse med Etableringsaftalen. Der bør lægges større vægt på fattigdoms-
aspekter i valget af lande og i valget af aktiviteter, også når aktiviteterne ikke finder sted i de 
fattigste lande. Fsva. de aktiviteter, hvor fattigdomsreduktion ikke står centralt, bør en ret-
tighedsbaseret tilgang sikre, at fattige og marginaliserede grupper ikke skades utilsigtet af nye 
grønne politikker, regulativer og investeringer.  Danmark vil derfor lægge vægt på GGGI’s ar-
bejde med safeguards og CSR, bl.a. med udgangspunkt i UN Global Compact og FN’s ret-
ningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. 
 
Danmark vil finansiere en strategirådgiver til GGGI, der bl.a. skal bistå GGGI med at få inte-
greret fattigdomsorienteringen i GGGIs nye strategiske plan og få fattigdomsorienteringen im-
plementeret i aktiviteterne på jorden.  
 
På den baggrund finder regeringen, at en 50/50 pct. fordeling af finansieringen mellem fattig-
domsrammen og den globale ramme er berettiget. 
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