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Skriftlig fremsættelse af lovforslag. 

Den fungerende udenrigsminister (Kamp- 
mann): Hermed har jeg den ære for det 
høje ting at fremsætte forslag til lov om 
oprettelse af det danske råd for teknisk 
samarbejde med udviklingslandene. 

Udenrigsminister J. O. Krag har til be- 
grundelse for forslaget udarbejdet følgende 
redegørelse: 
홢Forslaget bygger på en betænkning af 

6. maj 1961 fra det af regeringen i januar 
i år nedsatte udvalg vedrørende tilrette- 
læggelse og udvidelse af Danmarks bistand 
til udviklingslandene. Dette udvalg fik til 
opgave: 

at udarbejde et forslag til regeringen om 
den fremtidige tilrettelæggelse og udvidelse 
af Danmarks bistand til udviklingslandene 
med henblik på at gøre denne bistand så 
effektiv og velkoordineret som muligt; 

at tage stilling til organisering af mod- 
tagelsen af stipendiater fra udviklings- 
landene samt udsendelsen af eksperter til 
disse; 

at overveje tilrettelæggelsen af en ud- 
videt oplysningsvirksomhed i Danmark om 
hjælp til udviklingslandene samt 

at undersøge mulighederne for nordisk 
samarbejde på dette område, bl. a. på bag- 
grund af drøftelserne herom i Nordisk Råd. 

I overensstemmelse hermed har udvalget 
efter en undersøgelse og vurdering af 
formen for og omfanget af Danmarks frem- 
tidige bistand til udviklingslandene stillet 
forslag om oprettelse af nye administrative 
organer for bistanden til udviklingslandene. 
Det fremsatte lovforslag bygger i alt væsent- 
ligt på det af udvalget udarbejdede udkast. 

Baggrunden for lovforslaget er ønsket 
om at kunne foretage en væsentlig ud- 
videlse af Danmarks indsats på dette felt. 
Den politiske udvikling i de sidste år 홢 
ikke mindst frigørelsen af de mange nye 
stater i Afrika 홢 har gjort det klart, at de 
mere velstående lande må bidrage til de 
tilbagestående landes udvikling såvel tek- 
nisk, humanitært som økonomisk. Behovet 
for hjælp på disse områder er umådeligt 
og bliver større for hver dag. Samtidig har 
velstanden her i landet nu nået et niveau, 
hvor vi bør have råd til i stigende grad at 
beskæftige os med de vældige problemer, 
som de mange mindre heldigt stillede 

mennesker i andre dele af verden er stillet 
over for, og som de seneste års udvikling 
såvel i det mellemfolkelige samarbejde 
som i transport- og kommunikationsmidler 
har bragt os i nær berøring med. En for- 
stående og fremsynet tilrettelæggelse af 
forholdet til udviklingslandene vil måske 
blive denne og de kommende generationers 
største udenrigspolitiske problem. Hjælpen 
til udviklingslandene må derfor tillægges en 
stadig stigende betydning i den mellem- 
folkelige politik. Denne hjælp er et af de 
vigtigste midler til efterhånden at skabe 
en mere ligelig fordeling af goderne i verden 
og sikre en mere stabil og rolig udvikling 
henimod en højere levestandard for alle 
folkeslag. En forøgelse af denne bistand 
med henblik på at opnå bedre levevilkår 
for de store dele af verdens befolkning, der 
i dag lider nød, vil være en af de måder, 
hvorpå Danmark i de kommende år vil 
kunne bidrage til en varig sikring af verdens- 
freden. 

Begrebet 홢udviklingslande" dækker over 
lande på vidt forskellige udviklingstrin og 
med helt forskellige problemer på politiske, 
økonomiske, sociale, tekniske og andre om- 
råder. Men for flertallet af disse lande 
gælder, at levestandarden er meget lav, 
samtidig med at mange af dem råder over 
store naturrigdomme, som ikke kan ud- 
nyttes på grund af manglende teknisk 
kunnen. Udviklingslandenes egne hjælpe- 
kilder vil, hvis de anvendes effektivt, kunne 
danne grundlaget for en mere almen vel- 
standsforøgelse i disse lande, som på længere 
sigt vil komme os alle til gode bl. a. i form 
af øget samhandel. 

Især på det økonomiske område står 
udviklingslandene imidlertid over for meget 
store vanskeligheder. De fleste af disse 
lande er råvareproducerende. Bytteforhol- 
det mellem råvarer og industrivarer har i 
de senere år udviklet sig stærkt til ugunst 
for udviklingslandene. Medens dette har 
betydet en stor fordel for industrilandene, 
har det forringet udviklingslandenes mulig- 
heder for på egen hånd uden støtte udefra 
at gennemføre en væsentlig udvikling. Med- 
mindre konjunkturerne ændrer sig, kan 
denne udvikling på kort sigt kun brydes 
ved en international økonomisk politik, 
som stabiliserer råvarepriserne, og som 
fjerner de eksisterende hindringer for han- 
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delen med råvarer. Men en sådan politik 
må suppleres med en direkte hjælp til ud- 
vikling af disse landes egen økonomi. 

En sådan hjælp skal i første række være 
en hjælp til selvhjælp, idet det er en væsent- 
lig forudsætning, at udviklingslandene selv 
bidrager, bl. a. ved at tilvejebringe en 
effektiv administration og ved at skabe 
samfundsinstitutioner 홢 også på uddan- 
nelsesområdet 홢 som svarer til det lokale 
miljø og behov. Selv om det naturligvis må 
overlades til udviklingslandene selv at til- 
rettelægge deres interne politik uden ind- 
blanding eller påtryk udefra, vil mange af 
disse lande næppe i løbet af en kortere 
periode være i stand til at opbygge et 
effektivt samf undsmaskineri uden støtte 
udefra. Ydelse af støtte og vejledning af 
denne art er en af De Forenede Nationers 
vigtigste opgaver. Danmark har derfor 
hidtil ydet langt den største del af sin bistand 
gennem FN og de herunder hørende inter- 
nationale organisationer, både for så vidt 
angår den tekniske, økonomiske og humani- 
tære bistand. 

Det af udvalget fremsatte forslag bygger 
på den konklusion, at den væsentligste del 
af Danmarks bistand til udviklingslandene 
også fremtidigt bør ydes gennem FN eller 
i samarbejde med FN. Dette stemmer 
overens med udviklingslandenes egne ønsker, 
idet disse foretrækker den multilaterale 
bistand, som er upolitisk og anses for 
mindre ydmygende, fordi den ydes gennem 
en organisation, som udviklingslandene selv 
er medlem af. Endvidere må hensynet til 
betydningen af en styrkelse af FN og til 
en international koordinering af de tek- 
niske bistandsydelser i sig selv tillægges 
stor vægt. Regeringen er enig med udvalget i, 
at man som hidtil i stort omfang bør yde 
bistand gennem de multilaterale kanaler. 

En række andre hensyn taler dog for, at 
man samtidig også væsentligt forøger be- 
villingerne til bilateral bistand. Først og 
fremmest har vore egne levevilkår udviklet 
sig således, at vi foruden at 홢 opretholde 

og forøge den multilaterale bistand har 
råd til sideløbende hermed at påbegynde 
en bilateral indsats. Der har i den senere 
tid vist sig en stigende interesse i  befolk- 
ningen for at deltage i dette arbejde. Fra 
mange sider og ikke mindst fra ungdommen 
har. regeringen modtaget opfordringer til 
at gøre mere for udviklingslandene. Det 
ville være af stor værdi, at arbejdet med 
teknisk bistand kunne hvile på et bredt 
folkeligt grundlag. Ønsker man at drage 
befolkningerne med ind i dette arbejde, 
vil det ikke kunne ske alene gennem en 
forøgelse af bidragene til multilateral hjælp, 
men må især baseres på en direkte indsats 
i udviklingslandene, således at bistandens 
nationale præg bevares. Man bør dog også 
ved ydelsen af bilateral bistand i alle til- 
fælde søge etableret kontakt og om muligt 
et samarbejde med FN. 

Også fra de danske erhvervs side er der 
en stigende interesse for en, indsats i ud- 
viklingslandene; dette taler ligeledes for en 
udvidelse specielt af den bilaterale indsats. 
Det er et spørgsmål, hvorvidt og i bekræf- 
tende fald i hvilket omfang handelspolitiske 
hensyn bør indgå i overvejelserne vedrørende 
bistanden til udviklingslandene. Selv om 
det primære hensyn skal være at hjælpe 
udviklingslandene, vil, bistanden sikkert i 
mange tilfælde kunne få et solidere og 
varigere grundlag, hvis den efterhånden 
kan støttes på en gensidig handelsmæssig 
interesse. Det er derfor af afgørende be- 
tydning for at kunne skabe et sådant 
stabilt grundlag for Danmarks samarbejde 
med udviklingslandene, at erhvervslivets 
aktive medvirken sikres. Såfremt den tek- 
niske bistand til en vis grad koordineres 
med erhvervslivets interesser, vil de inve- 
steringer, som måtte følge i den tekniske 
bistands kølvand, kunne blive af betydning 
ikke alene for udviklingslandenes økono- 
miske udvikling, men også for dansk 
eksport. Således har de mange internatio- 
nale kursus, der har været afholdt i Dan- 
mark, utvivlsomt skabt fremtidige kunder 
for danske maskiner og andre varer, ligesom 
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udsendelsen af danske eksperter og leve- 
rancer 홢 af dansk demonstrationsmateriel 
har skabt betydelig interesse for danske 
varer. 
j|: Den danske bistandsindsats har hidtil 
væsentligst været baseret på gaveydelser 
til udviklingslandene, og dette bør for- 
mentlig også være tilfældet i de førstkom- 
mende år. Der består imidlertid et enormt 
behov såvel for egentlig kapitaltilførsel til 
landenes almindelige investeringer som for 
støtte til gennemførelse af kapitalkrævende 
specialprojekter. Der må fra udviklings- 
landenes side fremover forventes at ville 
blive stillet store krav i så henseende, og 
deltagelse i bistandsprojekter omfattende 
betydelige kapitalbidrag kan derfor let 
tænkes at komme på tale. Selv om egentlig 
økonomisk bistand til dækning af udvik- 
lingslandenes kapitalbehov fra dansk side 
som hidtil fortrinsvis bør ydes gennem de 
internationale organisationer, må man dog 
være forberedt på, at spørgsmålet om 
direkte lånydelser i forbindelse med kon- 
krete bistandsprojekter kan antages at 
ville blive aktuelt, efterhånden som den 
bilaterale bistand øges. 

Udvalget har ikke ment at kunne angive 
nogen bestemt størrelse for de årlige bevil- 
linger til den danske bistandsindsats. Ud- 
valgets forslag til en ny administration 
bygger dog på den forudsætning, at der i 
løbet af en kortere årrække vil kunne blive 
tale om at yde bistand af enhver art såvel 
fra offentlig ' som privat side 홢 herunder 
også medregnet eventuelle lån og kredit- 
ydelser, dog bortset fra normale eksport- 
kreditgarantier 홢 for 50-100 mill. kr. pr. år 
svarende til 1/8-1/4 pct. af nationalindtæg- 
ten. På længere sigt mener udvalget at 
man må indstille sig på, at den samlede 
hjælpeindsats må have et endnu større 
omfang, og anser ikke et beløb på 400- 
500 mill. kr. årligt, svarende til 1 pet. af 
nationalindtægten, for et urimeligt mål. 
Regeringen er enig med udvalget i, at man 
fremover må regne med en meget betydelig 
forøgelse af bistanden, og anser en sådan 
forøgelse både for forsvarlig set i forhold til 
velstandsforøgelsen i Danmark i de senere 
år og for nødvendig på baggrund af de 
herskende internationale politiske forhold. 
Men regeringen anser det for rigtigt, at 

man ikke lægger sig for fast på bestemte 
årlige bevillinger, men først tager stilling 
til størrelsen af bevillingerne, efterhånden 
som egnede konkrete projekter foreligger. 

Samtidig med en forøgelse af statsbevil- 
lingerne bør imidlertid også befolkningen 
aktivt drages med ind i arbejdet, og jeg 
anser det derfor for ønskeligt, om en vis 
del finansieres fra private kilder, dels fra 
erhvervslivet, dels ved offentlige indsam- 
linger. Selv om udvalget tilsyneladende 
stiller sig lidt skeptisk over for disse mulig- 
heder, er det mit indtryk, at interessen og 
formentlig også offerviljen er betydelig 
både hos erhvervene og i offentligheden. 
Jeg nærer håb om, at den landsindsamling 
til fordel for bistandsprojekter i udviklings- 
landene, der er planlagt til foråret 1962, 
og som det vil blive en af den nye admini- 
strations første opgaver at gennemføre, 
vil demonstrere denne offervilje. 

Hvis hele denne udvidelse af den tek- 
niske bistandsindsats gennemføres, vil de 
hidtidige organer imidlertid ikke kunne 
overkomme administrationen deraf. Rege- 
ringsudvalget for teknisk bistand, der netop 
i disse dage kan fejre 10 års, jubilæum, 
har under civilingeniør Saxilds ledelse ud- 
ført et fremragende pionerarbejde, men 
allerede med den i det sidste par år skete 
udvidelse af den danske bistandsvirksom- 
hed har det været vanskeligt for regerings- 
udvalget at overkomme den forøgede ar- 
bejdsbyrde. Det samme gælder dette ud- 
valgs sekretariat, hvis arbejde varetages 
af et kontor i udenrigsministeriet. 

Der har samtidig, efterhånden som nere 
og flere opgaver tages op af forskellige 
myndigheder og private organisationer og 
der ydes større bevillinger, vist sig et 
stigende behov for en koordination. Der er 
foruden regeringsudvalget for teknisk bi- 
stand og de danske kontaktorganer for de 
i FNs tekniske bistandsprogrammer del- 
tagende organisationer adskillige andre myn- 
digheder og private organisationer, der 
beskæftiger sig med teknisk bistand og 
får statstilskud til deres virksomhed. Fore- 
tages der nu en yderligere udvidelse af 
den danske bistandsindsats, må det for- 
ventes, at endnu flere interesserede kredse 
inddrages i arbejdet for udviklingslandene. 
Det vil yderligere forøge behovet for 
koordination. Der bør derfor søges gennem- 
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ført størst mulig samordning af disse 
institutioners og organers arbejde, ligesom 
statstilskuddene til disse så vidt muligt 
bør koncentreres og samordnes. 

Det foreliggende lovforslag tager sigte 
på oprettelsen af et råd for teknisk samar- 
bejde omfattende repræsentanter for alle 
interesserede danske myndigheder og orga- 
nisationer, der skal være rådgivende for 
regeringen med hensyn til retningslinjerne 
for Danmarks bistandsvirksomhed. Endvi- 
dere foreslås oprettet en styrelse, der skal 
koordinere alt dansk bistandsarbejde og 
være ansvarlig for gennemførelsen af tek- 
niske bistandsprojekter, kursus, oplysnings- 
arbejde m. v., og et sekretariat, som under 
ledelse af en direktør skal bistå de nævnte 
organer og varetage de løbende forretninger. 

Sekretariatet tænkes efterhånden opdelt 
i flere afdelinger, f. eks. en for ekspertre- 
kruttering, en for stipendiatmodtagelse, en 
for administrering af projekter, en for 
oplysningsvirksomhed o. s. v. 

Endelig tænkes i forbindelse med sekre- 
tariatet og under direktørens ledelse op- 
rettet et institut til varetagelse af de egent- 
lige forskningsmæssige opgaver vedrørende 
udviklingslandenes problemer, herunder ind- 
samling og bearbejdning af materiale om 
disse spørgsmål, idet et sådant arbejde må 
anses for at være af stor værdi for den 
rigtige tilrettelæggelse af hjælpen til de 
enkelte udviklingslande. Det er ikke tanken, 
at dette institut til at begynde med skal 
omfatte mere end 2-3 videnskabelige med- 
arbejdere, men det er muligt, at omfanget 
af dette forskningsmæssige arbejde senere 
vil nødvendiggøre en udvidelse. Det forud- 
sættes, at instituttet indleder et nært sam- 
arbejde med allerede bestående faglige og 
videnskabelige organisationer og institutio- 
ner, således at den her i landet eksisterende 
sagkundskab og erfaring i videst mulig 
udstrækning inddrages i det kommende 
arbejde og tilrettelæggelsen heraf. 

Etableringen af dette institut er en væ- 
sentlig forudsætning for at iværksætte et 
nordisk samarbejde på dette område. I de 
møder, der har været i den nordiske mini- 
sterkomité for samordning af hjælpen til 
udviklingslandene, har dette spørgsmål ind- 
gående været drøftet. Der er enighed om, 
at institutter af denne art, der måtte blive 

oprettet i de nordiske lande, skal arbejde 
meget snævert sammen og om muligt have 
fælles ledelse. I Sverige tænkes oprettet et 
Afrika-institut i Uppsala; her i Danmark 
kan vi måske siges at have særlige forud- 
sætninger for at koncentrere os om Asien 
eller i hvert fald visse asiatiske lande. 

For at lette erhvervenes aktive deltagelse 
i det tekniske bistandsarbejde åbnes der 
endelig i loven mulighed for ud over de 
sædvanlige eksportkreditgarantier at yde 
særlige statsgarantier på indtil 250 mill. kr. 
mod tab på private kreditter for vareleve- 
rancer el. lign., der ydes til udviklingslande 
f. eks. i forbindelse med et bistandsprojekt. 

Jeg har i det foregående givet en oversigt 
over baggrunden for forslagets fremsættelse 
og et kort resumé af forslagets hovedbe- 
stemmelser. Som det vil ses, er der kun 
tale om at etablere en større og forhåbentlig 
passende ramme for en udvidet dansk 
bistandsindsats. Da det nedsatte udvalg 
kun havde til opgave at overveje visse kon- 
krete organisatoriske spørgsmål, bliver det 
de nye organers første opgave at afstikke 
retningslinjerne for den fremtidige danske 
bistandspolitik, herunder at videreføre ud- 
valgets overvejelser specielt vedrørende 
modtagelsen af stipendiater, uddannelsen af 
eksperter, tilrettelæggelsen af oplysnings- 
virksomhed og deltagelsen i nordisk sam- 
arbejde på dette område. Jeg vil ikke fore- 
gribe de nye organers arbejde ved at komme 
nærmere ind på retningslinjerne for den 
fremtidige bistandsvirksomhed, men vil 
gerne fremhæve betydningen af, at der 
snarest bliver gennemført en undersøgelse 
af mulighederne for en udvidelse af antallet 
af stipendiepladser for studerende fra ud- 
viklingslandene; og de institutioner og lære- 
anstalter, som er af særlig betydning i 
denne henseende, må forberede sig på sna- 
rest at blive opfordret til at tage dette 
spørgsmål op til konkrete overvejelse. Endnu 
vigtigere er det måske hurtigt at få iværk- 
sat en undersøgelse af mulighederne for en 
udvidelse af uddannelseskapaciteten her i 
landet for danske eksperter, der kan ud- 
sendes til udviklingslandene. Også dette 
vil formentlig rejse spørgsmålet om en ud- 
videlse af vore hjemlige læreanstalter og 
andre undervisningsinstitutioner. 

Samtidig med denne reorganisering af 
den danske bistandsvirksomhed er det rege- 
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ringens hensigt at søge det nordiske samar- 
bejde på dette område udvidet. Mulighe- 
derne i så henseende vil komme op til mere 
detaljeret drøftelse på Nordisk Råds møde 
i februar 1962, men det kan allerede nu 
siges, at der i den særlige ministerkomité, 
som er nedsat under Nordisk Råd 홢 foruden 
spørgsmålet om samarbejdet mellem nor- 
diske u-landsinstitutter 홢 er enighed om 
at forsøge et nordisk samarbejde på en 
række andre felter, som f. eks. fællesnordisk 
kursusvirksomhed og igangsættelse af en 
eller flere fællesnordiske bistandsprojekter 
i afrikanske udviklingslande. Da Norge og 
Sverige for tiden er i gang med en lignende 
omorganisering af deres bistandsvirksom- 
hed som den, der her foreslås, skulle der 
netop i den kommende tid være særlig 
gode muligheder for at etablere et effektivt 
nordisk samarbejde på dette område, der 
bl. a. vil muliggøre, at de nordiske lande i 
fællesskab kan give sig i kast med løsningen 
af opgaver, som de hver for sig ikke ville 
have det fornødne menneskemateriale eller 
de fornødne finansielle ressourcer til at løse. 

Det er mit håb, at de enkelte partier under 
behandlingen af lovforslaget ikke alene vil 
tage stilling til forslagets konkrete be- 
stemmelser, men især vil give udtryk for 
deres synspunkter på hele spørgsmålet om 
betimeligheden af en væsentlig udvidet 
dansk støtte til udviklingslandene. Der er 
her tale om at tilrettelægge en langsigtet 
politik, som ikke uden videre vil kunne 
ændres fra år til år. Mange af de projekter, 
der vil blive tale om at søge gennemført, 
vil utvivlsomt strække sig over en årrække. 
En tilslutning til lovforslaget skulle derfor 
også gerne indebære en tilslutning til tanken 
om en udvidelse af bistandsarbejdet og et 
vist forhåndstilsagn om, at de forventede 
bevillinger til dette arbejde kan påregnes 
stillet til rådighed på de kommende finans- 
love." 

Idet jeg henviser til udenrigsminister 
J. O. Krags redegørelse samt til bemærk- 
ningerne til lovforslaget og til den af ud- 
valget udarbejdede betænkning, tillader jeg 
mig at anbefale lovforslaget til det høje 
tings velvillige behandling. 

Indenrigsministeren (Lars P. Jensen): 
Jeg skal herved tillade mig for det høje 

folketing at fremsætte forslag til lov om 
indfødsrets meddelelse m. v. 

Nærværende lovforslag er udarbejdet 
efter samme retningslinjer som de senest 
vedtagne indfødsretslove, d. v. s. at der i 
et særligt afsnit er optaget de personer, 
der søger om erhvervelse eller bevarelse af , 
indfødsret uanset bestemmelserne i lov nr. 
379 af 12. juli 1946. 

Det foreliggende lovforslag omfatter i § 1 
248 personer, der søger dansk indfødsret 
ved naturalisation, og i §§ 2 og 3 5 personer, 
der omfattes af den fornævnte lov fra 1946, 
d. v. s. personer, der på grund af denne lov 
har været udelukket fra automatisk at 
erhverve dansk indfødsret, og som nu søger 
om at blive stillet, som om 1946-loven ikke 
havde eksisteret for deres vedkommende. 

Med disse ord skal jeg anbefale lovfor- 
slaget til det høje folketings velvillige og 
hurtige behandling. 

Jeg skal endvidere tillade mig for det høje 
folketing at fremsætte forslag til lov om æn- 
dring i lov om valg til folketinget. 

Også i sidste folketingsår blev der af den 
daværende indenrigsminister fremsat forslag 
til ændring i valgloven, men dette forslag 
blev, som det vil være tingets medlemmer be- 
kendt, efter anden behandling delt i to, hvor- 
af det ene, der bl. a. vedrørte ændringer i valg- 
retsbetingelserne og i spærrereglen, gennem- 
førtes, medens det andet, der vedrørte æn- 
dringer i valgkredsfortegnelsen, henvistes 
til fornyet behandling i det nedsatte udvalg. 
Udvalget nåede imidlertid ikke at afslutte 
sit arbejde inden folketingsårets udgang. 

Det nu fremsatte lovforslag er i alt 
væsentligt overensstemmende med det for- 
slag, der henvistes til fornyet udvalgsbe- 
handling, og jeg kan derfor i det store og hele 
nøjes med at henvise til de bemærkninger, 
som den daværende indenrigsminister frem- 
kom med ved forslagets fremsættelse i 
tinget. 

Det folketingsudvalg, der blev nedsat til 
behandling af det oprindeligt fremsatte for- 
slag, har stillet indenrigsministeriet en 
række spørgsmål, der nu alle er besvaret, 
men det derved tilvejebragte materiale har 
ikke givet mig anledning til at foretage 
ændringer i lovforslaget; dog har jeg på 
grundlag af materiale, der er fremkommet 
efter lovforslagets forelæggelse i sidste sam- 


