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[Edel Saunte.] 
Kristen Amby er afgået ved døden, og 
efter at stedfortræderen, landsretssagfører 
Hagen Hagensen, har erklæret sig villig 
til at indtræde i det høje ting som medlem, 
har udvalget til valgs prøvelse gennemset 
dokumenterne og skal enstemmigt indstille 
til tinget, at hr. Hagen Hagensens valg 
godkendes. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Udvalgets indstilling om godkendelse af 
landsretssagfører Hagen Hagensen som med- 
lem af folketinget 
vedtoges enstemmigt med 117 stemmer. 

Den første sag på dagsordenen var: 

Tredje behandling af forslag til lov om 
ændring i lov om Kong Frederik den Niendes 
civilliste. 

(Anden behandling findes i tidenden 
sp. 259). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Skræppenborg-Nielsen: Her ved tredje 
behandling af det foreliggende lovforslag vil 
jeg gerne have lov til at give udtryk for, 
at jeg finder det noget uforsvarligt af folke- 
tinget at vedtage en bevilling som den fore- 
liggende på grundlag af de meget sparsomme 
oplysninger, statsministeren har givet i be- 
mærkningerne til lovforslaget. Det skal 
ingen hemmelighed være, at man f. eks. i 
finansudvalget går ganske anderledes grun- 
digt til værks, når det gælder undersøgelser 
af de beregninger, der ligger til grund for 
bevillingsansøgninger. 

Som sagen nu ligger, er den, så vidt vi 
kan se, ganske uoplyst, og vi vil for vort 
vedkommende ikke være med til at fremme 
sagen under disse forhold. Jeg skal derfor 
meddele, at mit parti ved afstemningen vil 
undlade at stemme. 

Jeg vil gerne til sidst give udtryk for, at 
jeg synes, at mit parti i denne sag har været 
udsat for en meget dårlig behandling, idet 
det mig bekendt er første gang, at et ud- 
valgsberettiget parti i folketinget er blevet 

nægtet adgang til at få en sag underkastet 
udvalgsbehandling. Jeg synes, dette er en 
hån imod vort parti. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Lovforslaget 
vedtoges enstemmigt med 115 stemmer; 
9 medlemmer tilkendegav, at de hverken 
stemte for eller imod. 

Formanden: Lovforslaget vil nu blive til- 
stillet statsministeren. 

Den sidste sag på dagsordenen var: 

Første behandling af forslag til lov om 
oprettelse af Det danske Råd for teknisk Sam- 
arbejde med Udviklingslandene. 

(Lovforslaget findes i tillæg A. sp. 75, 
fremsættelsen i tidenden sp. 31). 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

K. B. Andersen: Det er en ret almindeligt 
forekommende anklage imod folketinget og 
imod os, der har vort arbejde her, at vi har 
et væsentligt medansvar for den påståede 
udbredte mangel på interesse for politik 
derigennem, at vi alt for ofte beskæftiger 
os med mere eller mindre uforståelige tek- 
niske detaljer i stedet for med de store 
problemer, der optager menneskene i det 
moderne samfund. Ingen i denne sal vil 
vel give denne påstand ret, men sådan 
hedder det altså. Og som et eksempel på 
et af de store emner, der optager sindene i 
disse år, nævnes så ofte det spørgsmål, 
der er til behandling i dag, nemlig forholdet 
mellem rige og fattige lande, spørgsmålet 
om samarbejdet med udviklingslandene. 

Nogle vil måske indvende, at det slet 
ikke er dette omfattende emne, der er på 
dagsordenen i eftermiddag, men alene det 
mere beskedne spørgsmål om den rette 
form for den fremtidige organisation af den 
danske indsats på dette felt. Den højtærede 
udenrigsminister har imidlertid i sin frem- 
sættelsestale direkte efterlyst en mere prin- 
cipiel behandling af hele spørgsmålet om 
en væsentligt udvidet dansk støtte til ud- 
viklingslandene. Bl. a. af den grund og dels 
fordi selve spørgsmålet om vort forhold 
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til udviklingslandene, der drøftes så livligt 
uden for denne sal, ikke længe har været 
til debat her, er det vel rimeligt at benytte 
lejligheden til nogle mere principielle be- 
tragtninger. 

Allerførst vil jeg gerne takke den højt- 
ærede minister, fordi forslaget anvender 
udtrykket udviklingslandene og ikke det 
hidtil ofte anvendte udtryk de under- 
udviklede lande. Der ligger i udtrykket de 
underudviklede lande et umiddelbart spørgs- 
mål om, hvad de er underudviklede i for- 
hold til, og lige så vel som det selvfølgelig 
må indrømmes, at de lande, der her tænkes 
på, er underudviklede i f. eks. teknisk og 
økonomisk henseende i forhold til de vestlige 
lande, er der andre områder, f. eks. når det 
gælder kulturens vilkår i dagligdagen eller 
de menneskelige samværsformer, hvor det 
er en urimelighed på denne måde at dele 
verden op i udviklede og underudviklede 
områder. Udtrykket udviklingslande peger 
også hen mod den dynamik, der må præge 
udviklingen i de pågældende lande i frem- 
tiden, hvis det mål skal nås, som OECDs 
generalsekretær, Thorkil Kristensen, udtrykte 
i Studenterforeningen i lørdags: at disse 
lande kommer til at vokse stærkere end 
vi, de vestlige lande, vokse, så kløften kan 
blive mindre i stedet for stadig at udvides. 

Lad det straks være sagt, at mit parti 
er særdeles positivt stemt over for det 
samarbejde mellem rige og fattige nationer, 
der her er tale om. Det vil ikke være klæde- 
ligt i en sag som denne, der gerne skulle 
kunne samle hele befolkningen, at søge at 
tage patent på interessen for den, men jeg 
går ingen for nær, når jeg peger på den 
iver og varme, hvormed den højtærede 
statsminister ved mange lejligheder har 
udtalt sig om den opgave, vi her står 
over for. Jeg kan også henvise til det 
principprogram, der blev vedtaget på social- 
demokratiets kongres i juni i år, og hvori 
det hed 홢 jeg beder om formandens til- 
ladelse til at citere 홢: 

홢Kløften mellem rige og fattige folk 
må fjernes, og de undertrykte og afhæn- 
gige folk må overalt i verden sikres ret 
til at bestemme deres egen tilværelse 
gennem fri'tilkendegivelse af deres vilje. 
Ved samarbejde med alle andre folk og 

gennem aktiv bistand til udviklings- 
landene skal det danske folk yde sin 
medvirken til sikring af verdensfreden 
og fremme af social retfærdighed." 
Der kan gives mange grunde til at gå 

ind i en stærkt udvidet bistand til udvik- 
lingslandene. Der kan bl. a. henvises til 
den direkte forpligtelse, Danmark ved sin 
tiltræden af FN-pagten har påtaget sig 
til at virke for, som det hedder i artikel 55, 
som jeg beder om tilladelse til at citere 
nogle ord fra: 

홢Forbedring af levevilkårene, fuld be- 
skæftigelse samt fremskridt og udvik- 
ling med hensyn til økonomiske og 
sociale forhold." 
Den helt afgørende grund må imidlertid 

være, at det vil være absolut umuligt at 
sikre en fredelig og stabil udvikling i en 
verden, hvor goderne fordeles mere og mere 
skævt. 

Derfor er det også rigtigt, som fremhævet 
af den højtærede udenrigsminister i frem- 
sættelsestalen, at en 

홢forstående og fremsynet tilrettelæg- 
gelse af forholdet til udviklingslandene vil 
måske blive denne og de kommende 
generationers største udenrigspolitiske 
problem", 

og at Danmark gennem sin deltagelse i 
dette arbejde vil kunne bidrage til en varig 
sikring af verdensfreden. Når hele dette . 
spørgsmål efter den anden verdenskrig 
har fået så stærk en aktualitet, må det 
først og fremmest ses på baggrund af, at 
den tekniske udvikling i de vestlige lande 
har bevirket, at forskellen i leveniveau 
mellem disse lande og udviklingslandene 
stadig bliver større. Medens velstanden 
stadig øges i vore lande, har det hidtil ikke 
været muligt at bryde den fattigdommens 
onde cirkel, der kendetegner tilstandene i 
mange af de lande, der nu træder frem som 
nye, frigjorte stater. Hertil kommer, at 
verden i den forstand er blevet mindre, 
at vi ved så meget mere om hinanden, end 
det tidligere var tilfældet. Befolkningerne i 
udviklingslandene har set, at sult og nød 
kan bekæmpes, har set, at frihed og tryghed 
kan sikres, og har sat sig som politisk mål, 
som de med utålmodighed arbejder hen- 
imod, at bedre deres kår. Det var en ram- 
mende titel, H. C. Hansen gav sin I rejse- 
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skildring fra de asiatiske stater: 홢Blandt 
nye naboer" 홢 en titel, der karakteriserer 
hele den aktuelle situation i et kort begreb. 
|H Medens der vel næppe vil være uenighed 
om, at en udvidelse af Danmarks indsats 
i det tekniske samarbejde er påkrævet og 
naturlig, vil der måske nok kunne være 
divergerende opfattelser med hensyn til, 
hvilken karakter denne indsats skal have. 

Et  udgangspunkt for hele dette arbejde 
må være, at det ikke drejer sig om blot og 
bar almisse 홢 almisse har mere med bøjede 
rygge end med frie folk at gøre 홢 og at det 
ikke, bortset fra særlige situationer, der 
kalder på umiddelbar humanitær indsats, 
drejer sig om en ambulancetjeneste, men 
om et samarbejde, der udføres under 
devisen hjælp til selvhjælp. Det vil hverken 
være muligt eller rigtigt i det lange løb at 
stile efter et leveniveau i udviklingslandene, 
som de pågældende landes befolkninger 
ikke, selv når de får deres egne hjælpekilder 
udviklet, kan skaffe sig. Det, det her drejer 
sig om, er ikke 홢 med et udtryk lånt fra 
den svenske betænkning om udviklings- 
hjælpens administration 홢 en slags kæmpe- 
mæssig julegaveuddeling. Det må være 
formålet at bryde den onde cirkel, ikke blot 
at få befolkningerne i de pågældende lande 
til at glemme dens virkninger for en kort 
stund. 

Et af de problemer, hvorom der nok vil 
være uenighed, er spørgsmålet om, hvorvidt 
samarbejdet skal foregå bilateralt, fra land 
til land, eller multilateralt, gennem FN og 
dets særorganisationer. Det udvalg, hvis 
betænkning ligger til grund for det fore- 
liggende lovforslag, har erklæret sig for, at 
samarbejdet som hidtil fra dansk side først 
og fremmest sker på multilateral basis. 
Regeringen har erklæret sig enig i, at man 
som hidtil i stort omfang må gå denne vej, 
som også er i overensstemmelse med mod- 
tagerlandenes egne ønsker. Til trods for de 
mange gode argumenter, der kan anføres 
for den multilaterale bistand 홢 og den 
højtærede udenrigsminister pegede på en 
del af dem: den anses for mindre ydmygende, 
fordi den ydes af en organisation, de på- 
gældende lande selv er medlemmer af, den 
er upolitisk, den betyder en styrkelse af 
FN, og den giver gode muligheder for inter- 
national koordinering 홢 udgør den multi- 

laterale bistand kun en tiendedel af den 
samlede bistand til udviklingslandene. En- 
kelte lande kan have særlige og acceptable 
grunde til at foretrække den bilaterale 
assistance, f. eks. gamle bånd til tidligere 
koloniområder, men i vidt omfang hænger 
den bilaterale bistands dominerende stilling 
sammen med motiver, der er vanskeligere 
at acceptere: ønsket om at 홢vise flaget", 
ønskeligheden af at vide, hvem man hjæl- 
per 홢 der er jo mennesker, der kan give 
på en sådan måde, at hjælpen næsten ikke 
er til at tage imod 홢 og vel også ønsker 
om at få direkte politiske og erhvervsmæs- 
sige gevinster af samarbejdet. 

Mit parti er enigt med regeringen i at 
foretrække at lægge hovedvægten på den 
multilaterale hjælp gennem FN og sær- 
organisationerne. Det er selvfølgelig ikke 
ensbetydende med, at det ikke vil være 
rigtigt fremover også ved siden af en 
øget multilateral bistand at øge samarbej- 
det i den bilaterale form, hvor det drejer 
sig om projekter, der ikke lader sig realisere 
ad multilateral vej, hvor det drejer sig om 
områder, hvor Danmark har særlige mulig- 
heder for at gøre en indsats, og hvor det 
drejer sig om situationer, hvor der direkte 
er rettet henvendelse til Danmark om 
bistand fra udviklingslandene, sådan som 
det netop er sket i flere tilfælde i den sidste 
tid. 

Et  af argumenterne for at foretrække 
samarbejdet fra land til land forstår og 
anerkender jeg, men håber dog, at det må 
være et argument, vi kan vokse fra. Det 
drejer sig om den motivering for det 
bilaterale samarbejde, at det er lettere at 
skabe den brede folkelige baggrund og 
forståelse for et bilateralt projekt end for 
den mere abstrakte hjælp via FN-sam- 
arbejdet. Jeg tror, argumentet er rigtigt i 
dag, og derfor bør det også med vægt gå 
ind i overvejelserne af midlernes fordeling 
mellem multilaterale og bilaterale projek- 
ter. Men vi må vel alle arbejde henimod 
at skabe en bred folkelig forståelse af, at 
vi er en uadskillelig del af en verdenssammen- 
hæng; vi må lære at tænke globalt og ikke 
blot tosidigt. 

I forbindelse med denne omtale af den 
folkelige baggrund for Danmarks indsats 
i bistandsarbejdet vil jeg gerne udtrykke 
min glæde over den centrale plads, som hen- 
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synet til oplysningsarbejdet har fået både 
i udvalgsbetænkningen og i regeringens 
oplæg. Der er en så stor umiddelbar interesse 
i befolkningen for udviklingslandene og 
deres problemer, at det ville være i høj 
grad beklageligt, om der ikke blev gjort, 
hvad der er muligt at gøre for at knytte 
forbindelsen mellem denne levende interesse 
for spørgsmålet og de aktioner, som den 
kommende administration sætter i gang. 

I betænkningen siges det, at 
홢et grundprincip for dansk hjælp til 

udviklingslandene bør være, at den ydes 
uden politiske hensigter eller betingelser 
af nogen art." 

Der er grund til at understrege dette syns- 
punkt. Det har i forbindelse med udvik- 
lingslandene i en række tilfælde ingen 
mening at sondre skarpt mellem tilsyne- 
ladende forskelle med hensyn til demokra- 
tisk styresæt. De fleste af disse lande mang- 
ler helt eller delvis de forudsætninger for 
et demokratisk styre, som de vestlige lande 
i løbet af nogle århundreder fik tid og ro 
til at skaffe sig, forudsætninger f. eks. i 
retning af et udbygget skole- og uddannel- 
sessystem og en, alle politiske forskelle 
til trods, vis grad af loyalitet over for 
det fælles samfund. Dette er ikke en be- 
brejdelse mod disse lande. Vi ved alle, at 
de normalt ikke op til den allernyeste tid 
har haft rimelige muligheder for at skabe 
denne folkelige baggrund for et demo- 
kratisk styre, at de ikke har haft mulig- 
hederne for at cementere et demokrati fra 
neden gennem opbygning af folkelige orga- 
nisationer. Opgaven at bekæmpe sulten 
og nøden i disse lande er lige aktuel uden 
hensyn til, hvilken etikette de anbringer på 
de bestræbelser for at skabe et frit styre, 
der nu engang må afhænge af lokale for- 
hold, som vi ofte kun vanskeligt kan dømme 
om. At det selvfølgelig må være vort håb, 
at alle folk verden over må få mulighed for 
frit at tilkendegive deres politiske vilje, 
er det vel overflødigt at tilføje. 

Af afgørende betydning for det tekniske 
samarbejdes heldige forløb må det være, 
at det lykkes i tilstrækkelig grad at koordi- 
nere dels de forskellige former for bistand, 
dels bistandsarbejdet med vor øvrige kon- 
takt med de pågældende lande. Både be- 
tænkningen og bemærkningerne til lovfor- 

slaget er opmærksom på dette problem, 
som der vel kan blive lejlighed til at drøfte 
nærmere i det udvalg, der får forslaget til 
behandling. Skal der være mening i sam- 
arbejdet om teknisk bistand, må det ses 
som et led i en helhed, der også omfatter 
økonomisk bistand og ligeledes handels- 
politiske foranstaltninger over for de på- 
gældende lande. Den omstændighed, at 
den højtærede udenrigsminister i sin frem- 
sættelsestale kommer ind på spørgsmålet 
om råvareprisernes udvikling, tager jeg som 
udtryk for, at ministeren er enig i, at de 
samarbejdsområder, der falder ind under 
det kommende råd, må ses i sammenhæng 
med en række problemer, der falder uden 
for rådets kompetence, og som det må blive 
udenrigsministeriets opgave at koordinere. 
Det vil også være af stor betydning at få 
den bedst mulige kontakt mellem, hvad der 
sker herhjemme ved rådets og styrelsens 
foranstaltning, og hvad vore repræsentanter 
i de forskellige FN-organers konferencer 
foretager sig. 

Professor Gunnar Myrdal, der jo har lang 
erfaring med hensyn til de internationale 
organisationer, har for nylig i forbindelse 
med den svenske diskussion understreget 
det, som vi alle ved: at de delegater, som 
spiller en rolle netop i organerne for hjælpe- 
virksomhed, der ligger mere i læ for de 
politiske storme, er dem, der har haft tid 
til at arbejde med problemerne mellem 
konferencerne, og som har detaljeret sag- 
kundskab. I den svenske betænkning er det 
ligefrem foreslået, at det ny svenske organ 
skal have til opgave sammen med udenrigs- 
ministeriet at udarbejde direktiver for 
delegationerne til de forskellige internatio- 
nale organisationer for på den måde at 
virke for en enhedslinje i bistandspolitikken 
i de forskellige organer. Når det i lovfor- 
slaget hedder, at styrelsen har til opgave 
at være rådgivende for myndigheder med 
tilknytning til rådets arbejde i alle sager 
vedrørende bistand til udviklingslandene, 
er det vel netop en sådan koordination, der 
er tænkt på. Der er jo allerede nedsat en 
nordisk ministerkomité til at samordne de 
nordiske bestræbelser. Der er mange om- 
råder, hvor en nordisk arbejdsdeling vil 
være helt naturlig. Et  led i dette nordiske 
samarbejde er et institut, der skal ind- 
samle materiale og foretage undersøgelser. 
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Jeg har med tilfredshed noteret, at det 

i bemærkningerne til forslaget understreges, 
at det er meningen at indlede et nært sam- 
arbejde med allerede bestående faglige og 
videnskabelige institutioner, sådan at der 
ikke bliver tale om dobbelt arbejde, men 
snarere om en slags clearingcentral på kvali- 
tetsmæssigt højt plan. 

I sit foredrag i Studenterforeningen lørdag 
aften udtalte professor Thorkil Kristensen 
sig ret udførligt om den koordinerende 
virksomhed med hensyn til samarbejdet 
med udviklingslandene, som OECD så som 
sin opgave. Det bliver ikke uden videre 
nogen let opgave for udenrigsministeriet 
at gennemføre en fornuftig koordination 
dels på hjemligt plan, dels nordisk, dels 
gennem OECD og endelig via FN og dets 
særorganisationer. Men den første betingelse 
for, at opgaven kan løses, er jo, at man er 
opmærksom på den, sådan som lovforslaget 
og fremsættelsen viser at den højtærede 
minister er. 

De opgaver, den ny administration skal 
tage sig af i det daglige, må vi jo drøfte 
nærmere i udvalget. Jeg vil dog gerne her 
gøre to mere principielle bemærkninger. 

Jeg tror, det er rigtigt som fremhævet i 
udvalgsbetænkningen, at vi nok som hoved- 
regel må foretrække at sende eksperter ud 
og at organisere undervisningsmæssig bi- 
stand ude i landene fremfor i stor stil at 
modtage stipendiater her. At der vil være 
en række tilfælde, hvor det vil være rigtigt 
at organisere stipendiatophold her, navnlig 
i form af særlige kursus, er givet, men i 
mange tilfælde vil det være både mere for- 
målstjenligt og i øvrigt også billigere at 
søge opgaverne løst ude på stedet. 

Min anden bemærkning bliver da spørgs- 
målet om den mangelvare, som gode eks- 
perter er. En af grundene til, at det kan 
være vanskeligt for Danmark at præstere 
det tilstrækkelige antal specialister til at 
imødekomme behovet, er, at det desværre 
her i landet stort set ikke anses for en selv- 
følgelig kvalifikation at have arbejdet ude i 
det fremmede i nogle år. Det hænger vel 
sammen med, at vi er et lille land, tradi- 
tionelt uden betydelige udlandskontakter. 
Men det er beklageligt, og det er et af de 
forhold, der må tages fat på, så det ikke 
kommer en kvinde eller mand til skade i 

deres fremtidige virksomhed her i landet, 
at de har brugt nogle år på en dansk ind- 
sats i et af udviklingslandene. 

Spørgsmålet om, hvor meget Danmark 
skal yde som sin fremtidige andel af bidra- 
gene til udviklingslandene, er der næppe 
grund til at gå meget ind på her. Vi har 
hidtil haft en pæn placering set med inter- 
national målestok, men vi er vel alle klar 
over, at der i fremtiden må helt andre 
midler til, og det har regeringen jo også 
erklæret sig villig til. Det er også mit be- 
stemte indtryk, at der i befolkningen er 
en virkelig vilje til at være med til at betale, 
hvad en langt større indsats koster. Det 
afgørende kan imidlertid ikke være at nå 
frem til et eller andet helligt tal, men at 
erklære beredvillighed til at være med til 
at yde de bevillinger, der er nødvendige for 
en udvidelse af bistandsarbejdet i takt med 
udviklingen af projekter, der er enighed om 
at erklære formålstjenlige, og i takt med 
øgede bidrag til det multilaterale arbejde 
fra andre lande. Det ville være et sørgeligt 
tegn på manglende forståelse af, hvad 
situationen i verden i dag kræver, om rege- 
ringen skulle møde modstand i bevillings- 
spørgsmålet på dette område. 

Der har igennem mange år været ydet 
en god indsats dels af regeringsudvalget 
for teknisk bistand, dels af en række pri- 
vate organisationer, i første række Mel- 
lemfolkeligt Samvirke. Også gennem mis- 
sionsselskaberne har der været ydet en 
indsats med hensyn til f. eks. uddannelse 
og humanitær hjælp, som fortjener aner- 
kendelse. Opgaven har nu antaget et sådant 
omfång og en sådan karakter, at der der- 
udover må skabes nye rammer og skaffes 
flere penge, sådan som regeringen nu stiller 
forslag om det. 

Forhåbentlig kan der her i tinget skabes 
enighed om en indsats efter en åben og 
fordomsfri drøftelse her i salen og under 
arbejdet i udvalget. 

Der tales jo undertiden om, at der gør 
sig en vis træthed, en vis lede, gældende i 
vort velsmurte velfærdssamfund, fordi 홢det 
hele er der i forvejen", fordi der 홢ikke er 
nogle opgaver at tage fat på". Jeg mener, 
denne påstand er forkert. Der er stadig 
meget at tage fat på i vort eget samfund. 
Den højere levestandard giver selvfølgelig 
ikke automatisk mere menneskelige leve- 
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vilkår, men giver de muligheder, som det 
gælder om at få noget ud af. Men selv 
de betydelige opgaver, vi stadig har inden 
for landets grænser, blegner ved siden af 
den kolossale opgave, som er blevet denne 
generations betydeligste: at mindske kløf- 
ten mellem de to tredjedele af verdens 
befolkning, der lever i udviklingslandene, 
og den privilegerede tredjedel,, vi hører til. 
Det er ikke spørgsmålet, om denne opgave 
skal tages op til løsning; det vil ske på den 
ene eller anden måde. Det, der er spørgs- 
målet for os, er, om vi vil være med til at 
arbejde med den i en ånd præget af inter- 
nationalt samarbejde og af ligeberettigelse 
mellem lande og folk. 

Vi taler meget om frihed i vort land, ikke 
mindst i den politiske debat. Men frihed er 
ikke et begreb, vi kan tage patent på i den 
vestlige verden. Kampen for friheden har 
et forskelligt indhold, alt efter hvor truslen 
kommer fra. I udviklingslandene er kam- 
pen om friheden ikke i første række en kamp 
om de rettigheder, vi normalt kalder friheds- 
rettigheder; det er det også; men det er i 
mange tilfælde noget af en luksus, der kan 
komme i anden række. Det gælder først 
og fremmest at kæmpe sig fri af nød, at få 
brudt den onde cirkel. Forhåbentlig kan vi 
gennem det foreliggende lovforslag, som 
jeg allerede har udtrykt socialdemokratiets 
varme interesse for, finde frem til gode 
rammer for Danmarks fremtidige indsats 
i det tekniske samarbejde med udviklings- 
landene. 

Per Federspiel: Den høje regering har jo 
gennem lang tid bebudet, at der i denne 
samling ville komme et forslag om Dan- 
marks forhold til udviklingslandene. Dette 
emne fortjener naturligvis den omhyggelig- 
ste overvejelse her i tinget. Jeg er ikke uenig 
i den bemærkning, som den højtærede uden- 
rigsminister gør i sin fremsættelsestale, at 
홢en forstående og fremsynet tilrettelæg- 
gelse af forholdet til udviklingslandene 
måske vil blive denne og de kommende 
generationers største udenrigspolitiske 
problem." 
Jeg vil gerne holde det synspunkt fast, 

at det, det her drejer sig om, er i første 
række et udenrigspolitisk problem. Der 
indgår også økonomiske, sociale, humani- 

tære, folkelige og kulturelle betragtninger 
i de overvejelser, vi må gøre os, men 
spørgsmålet er som sagt først og fremmest 
udenrigspolitisk. 

Man kunne have ønsket, at begrebet 
udviklingslandene havde været noget skar- 
pere defineret i ministerens fremsættelse af 
lovforslaget, men de fleste af os er vel nogen- 
lunde enige om, hvad begrebet dækker. 
Disse udviklingslande udgør i dag mere 
end flertallet af de stemmeberettigede med- 
lemmer i De Forenede Nationer. Tager man 
Kina med, når man væsentligt over halv- 
delen af jordens befolkning. Det er ind- 
lysende, at spændingen mellem disse landes 
fattigdom og den vestlige verdens, navnlig 
det atlantiske samfunds, relative velstand 
rummer fare for en ufredelig udvikling, 
efter at de mange nye lande har opnået 
selvstændighed og derved indflydelse på 
den politiske udvikling. Der er kræfter, 
som ser deres interesse i at udnytte denne 
spænding, og vort forhold til udviklings- 
landene er derfor, hvad enten vi har ønsket 
det eller ej, blevet et element i det, man 
populært kalder den kolde krig. Det er ikke 
nogen lykkelig kendsgerning, men det er 
en kendsgerning, som vi må se i øjnene. 
Opgaven at vinde disse nye landes tillid 
til den vestlige kultur og opnå deres ven- 
skab ved udfoldelse af en hjælpevirksom- 
hed, hvor de besiddende bistår de mindre 
besiddende, bygger på etiske tanker, som 
er ganske enslydende med dem, der har 
fundet deres udtryk i kristendommen, og 
ud fra disse synspunkter kan jeg på for- 
hånd tilsige mit partis støtte til en udvidet 
dansk hjælpevirksomhed på dette område. 

Men lad det straks være sagt, at vi ikke 
anser denne hjælpevirksomhed for andet 
og mere end et overgangsfænomen; den 
må ses under samme synsvinkel for i sin 
tid Marshallhjælpen i forholdet mellem 
Europa og Amerika. Problemet er her større, 
men det er principielt af ganske samme, 
karakter. 

I indledningen til den betænkning, der 
danner grundlaget for det foreliggende 
lovforslag, som jeg skal komme tilbage til 
om et øjeblik, siger den nedsatte kommission 
meget beskedent, at de bemærkninger, der 
er fremsat, kun skal betragtes som ,et første 
oplæg til en diskussion om, hvorledes 
Danmark bedst vil kunne yde sit bidrag 



Folketingets forhandlinger. (21) 

321 17/10 61: 1. beh. af f. t. 1. vedr. udviklingslandene. 322 

[Per Federspiel.] 
til løsningen af disse problemer mellem de 
besiddende og de ikke-besiddende nationer. 
Som et oplæg til en diskussion har denne 
betænkning en ikke ubetydelig værdi, fordi 
den giver et ganske levende indtryk af de 
kaotiske forhold og den forvirring, der her- 
sker, og der er ikke noget for Danmark 
specielt i de synspunkter, de organisations- 
former, der bringes i anvendelse over for 
dette i sandhed gigantiske spørgsmål. 

En lang række organisationer 홢 nationale 
og internationale, private og offentlige, 
økonomiske og humanitære, kirkelige og 
folkelige 홢 arbejder i øst og vest uden 
nogen indbyrdes sammenhæng på løsningen 
af specielle, isolerede opgaver. Her er det 
ganske indlysende, at en koordination vil 
være ønskelig. Det kan heller ikke i det 
lange løb føre til tilfredsstillende resultater, 
at hele dette forhold behandles ud fra et 
sentimentalt og filantropisk synspunkt, da 
det dog til syvende og sidst er et realpolitisk 
spørgsmål, som verdensfreden kan være af- 
hængig af. 

Udvalgsbetænkningen afspejler på en 
lang række punkter den samme almindelige 
forvirring, der har bredt sig på dette om- 
råde. For den almindelige læser vil det 
være komplet umuligt at se, hvorvidt ud- 
valget går ind for multilateral eller bilateral 
bistand. Det siges f. eks. på side 16 i be- 
tænkningen 홢 hvis jeg må have lov at 
citere 홢 at 

홢det er en kendsgerning, at udviklings- 
landene foretrækker bistand ydet gen- 
nem FN-organer" 

og med den begrundelse, som den ærede 
ordfører for socialdemokratiet lige har an- 
ført. Men så siger man, at 

홢alt andet lige foretrækker myndig- 
hederne i udviklingslandene formentlig 
hjælp fra mindre lande." 

Og på side 17 er udvalget 
홢af den opfattelse, at den danske 

bistand bør ydes gennem FN", 
men umiddelbart derefter, 

홢at der i takt med forhøjelse af bidra- 

gene til det multilaterale arbejde bør 
søges iværksat et egentligt bilateralt 
hjælpeprogram af en betragtelig stør- 
relse." 
Den slags ting kan ikke vække større 

tillid til den overvejelse af og den ind- 
levelse i emnet, som udvalget har forsøgt. 
Det fremgår også, at selv om man fra dansk 
side har været tilhænger af den multilaterale 
bistand, så er denne multilaterale bistand 
sket på overvejende bilateral måde derved, 
at man nok har ydet bidrag til FN, men 
sørget for, at de opgaver, der skulle løses, 
blev løst ved danske kræfter, således at 
pengene, om jeg så må sige, verserede til- 
bage til danske kilder. 

Nu ser jeg imidlertid, at også den højt- 
ærede minister i sin fremsættelsestale giver 
udtryk for, at den multilaterale hjælp stem- 
mer overens med udviklingslandenes egne 
ønsker, og at dette skulle være, fordi den er 
upolitisk. Dér må jeg melde fra. 

Europarådets rådgivende forsamling har 
beskæftiget sig med dette spørgsmål i de 
sidste 10 år og har gennem en række be- 
tænkninger forsøgt at råbe de europæiske 
regeringer op om alvoren i dette problem 
og om en indsats, inden det blev for sent. 
Og i forbindelse med de overvejelser og 
undersøgelser, man dér har foretaget, er 
det en samstemmende opfattelse, at der fra 
udviklingslandenes side, og. navnlig i Afrika, 
absolut er et ønske om bilaterale kontakter. 
Jeg tror, at det, man her må gøre sig klart, 
er, at der må gøres en væsentlig sondring 
med hensyn til de områder, der egner sig for 
multilateral bistand gennem FNs organer. 
Malariabekæmpelse og oplysning af den ene 
eller den anden art egner sig til løsning 
inden for de store internationale organer. 
Men hvor det drejer sig om en langsigtet 
politik, om udvikling af handelsforbindel- 
ser, udvekslinger af den ene eller den anden 
art, må det være landene selv, der handler 
indbyrdes, ikke i den forstand, at et land 
blandt de besiddende handler med et 
enkelt udviklingsland, men at forbindelsen 
foregår mellem bestående stater. Og det 

21 
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stemmer som sagt ganske nøje med de 
erfaringer, man i en organisation, der har 
beskæftiget sig med disse spørgsmål, har 
gjort. 

Og hvad vil det sige, at den multilaterale 
bistand gennem FN skulle være upolitisk,? 
Mig bekendt deltager udviklingslandene, 
altså tredjelandene, de uforpligtede lande, 
ikke i nævneværdig grad i denne bistand. 
Østlandene heller ikke. Det vil med andre 
ord sige, at det er de vestlige lande, de, der 
har ganske bestemte politiske tanker, til- 
stræber ganske bestemte politiske mål, der 
yder denne bistand. Derfor tror jeg ikke, 
man skal tale om, at den skal betragtes som 
upolitisk. 

I det hele taget bærer udvalgsbetænkningen 
præg af 홢 og jeg skal ikke bebrejde udvalget 
det 홢 at der i denne sag kan siges meget pro 
et contra; og alt, hvad der kan siges pro, og 
meget af, hvad der kan siges contra, siges, 
men det letter ikke opfattelsen af en 
bestemt linje ved løsningen af hele dette 
spørgsmål. Udvalget gør her gældende, at 
man ikke kan se væk fra, at sympatier og 
antipatier kan gøre sig gældende, og det er 
klart, at man vil hellere være en glad giver 
end en genstridig giver. - 

Dette rejser tillige et andet spørgsmål, 
som jeg synes man må være opmærksom på 
ved behandlingen af hele dette spørgsmål. 
Det er, at disse lande kræver teknisk bistand, 
kræver økonomisk bistand, men de kræver 
også bistand til at udvikle sig til værdige 
medlemmer af det mellemfolkelige samfund. 
Og dér kan det ikke skjules, at vi ikke 
mindst i et af de udviklingslande, vi fra 
dansk side særlig har interesseret os for, 
Ghana, har set en udvikling, hvor alle rets- 
principper er sat til side og oppositionen 
kastet i fængsel og alt, hvad der hedder 
menneskerettigheder, for længst er forkastet 
til fordel for et hårdhændet diktatur. Det 
er ikke den slags stater, man med glæde 
yder nogen form for bistand. Men lad det 
ligge. Det er dog en overvejelse, der må gå 
ind i vore betragtninger, også dette, at man 
ved sin udvekslingsvirksomhed med disse 
lande må bidrage til at ophjælpe deres rets- 
system. 

Udvalget beskæftiger sig dernæst med 
en række organisationsmæssige spørgsmål, 
og man har indtrykket af, at nødvendig- 

heden af en koordination i alt væsentligt 
har givet udvalget anledning til overvejelse 
af, hvordan man koordinerer forskellige 
foreninger og andre institutioner her i 
landet. Opmærksomheden har i forholdsvis 
ringe grad været rettet mod selve udvik- 
lingslandenes problemer. Man har åbenbart 
heller ikke fra dette udvalgs side været op- 
mærksom på, at det her mere er et spørgsmål 
om bilateralisme og: multilateralisme end 
om et europæisk problem. 

Som jeg nævnte i min indledning, vil jeg 
gerne holde ministeren fast i den betragt- 
ning, at det her i det væsentlige drejer sig 
om udenrigspolitiske opgaver. Det drejer 
sig om forholdet mellem vore lande, mellem 
de europæiske lande og de oversøiske lande, 
der på en eller anden måde har haft for- 
bindelser med Europa, i nogle tilfælde lykke- 
lige, i andre ulykkelige forbindelser med 
Europa, hvor der er meget at sone og meget 
at vinde, og her må man være opmærksom 
på, at der er en ganske speciel europæisk 
opgave at løse. 
홢 Jeg går ud fra, at ministeren vil være enig 

med mig i, at ikke mindst med udviklingen 
af Det europæiske Fællesskab, der jo allerede 
er nået meget vidt i sine forbindelser med 
de, udviklingslande,. der har særlig tilknyt- 
ning til fællesskabet, ligger en opgave, som 
man ikke kan behandle hverken multilate- 
ralt. eller bilateralt, men som man må be- 
handle europæisk; det, der er problemet 
i de fleste af disse lande 홢 og det har man 
heller ikke fra udvalgets side i nævneværdig 
grad haft opmærksomheden henvendt på 홢 
er dette, at de savner det, der er grund- 
laget for et fremadskridende samfund, de 
savner erhvervslivets middelstand, alle disse 
underofficerer, arbejdsformænd, prokurister, 
teknikere o. s. v., der indtager hele mellem- 
stadiet i et erhvervsliv. Det er det, der har 
karakteriseret udviklingen i Grækenland og 
Tyrkiet, som vi jo også må henregne til 
udviklingslandene. Denne klasse mangler, 
og dér er der tale om en ganske særlig ind- 
sats, som jeg tror kun kan løses på stedet. 
Hvis man henter disse landes folk, som skal 
beklæde beskednere, men vigtigere stil- 
linger, til Europa, vil deo komme tilbage 
med hele den nimbus, som en europæisk 
akademisk uddannelse bærer i sig, og vil 
være ude af stand til at gå hjem og gøre 
deres indsats i landsbyerne, i de små køb- 
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stæder o. s. v., hvor de nye samfund må 
udvikles. 

Se, alle disse undladelser i den udvalgs- 
betænkning, der foreligger, gør jo, at man 
også må se med en vis skepsis på konklu- 
sionerne. Der er meget rigtigt i denne be- 
tænkning, men der er ikke noget valg 
mellem forskellige synspunkter; man refe- 
rerer en række synspunkter, men tager ikke 
noget standpunkt. Det, man så til sidst 
når til 홢 og det vil jeg gerne slutte med 
at gøre nogle bemærkninger om 홢 er et 
forslag, der, som det ærede medlem hr. 
K. B. Andersen rigtigt sagde, ikke løser 
vort u-landsproblem, men kun tager en 
ganske lille del af det op, nemlig koordine- 
ringen af den private hjælpeindsats. Det 
beskæftiger sig ikke med statsopgaver, det 
beskæftiger sig ikke med den økonomiske 
bistand til disse lande, det beskæftiger sig 
ikke med noget meget væsentligt, nemlig 
bistanden til at udvikle den erhvervs- 
mæssige udveksling til disse lande. 

På dette punkt er det vel værd at lægge 
mærke til, at princippet i hele denne virk- 
somhed må være gensidighed, må være 
respekten for disse landes selvstændighed, 
suverænitet og ligeberettigelse. Målet må 
være at skabe den handelsmæssige udvik- 
ling, og her har vi jo fra dansk side den 
ganske særlige opgave at forsyne disse 
lande med de levnedsmidler, som højere 
levefod efterhånden vil betinge. Det ville 
være rimeligere, om man havde gjort op- 
mærksom på, at i perioden indtil også disse 
landes landbrug kan udvikles på tilstrække- 
lig fyldestgørende måde, måtte det være 
naturligt, at den danske hjælp blev ydet 
i form af levnedsmidler med den 홢 lad 
os være ganske ærlige 홢 egoistiske bag- 
tanke, at man derved efterhånden også 
kunne oparbejde markeder i disse områder. 

Hvis man skal vinde disse landes tillid, 
er det nødvendigt at se realistisk på spørgs- 
målene; så er det nødvendigt, at man ikke 
optræder som filantroper, som blåøjede 
gaveydere, men er klar over, at her ligger 
et udenrigspolitisk problem, der må løses i 
form af samarbejde og ved en fælles politisk 
indsats. 

Det.lovforslag, der nu foreligger, tror jeg 
ikke selv professor Northcote Parkinson i sin 
vildeste fantasi kunne have udtænkt, for 

hvad er det, man foreslår for disse for- 
skellige, beskedne danske foreninger? Det 
er endda kun nogle af dem, for man und- 
lader aldeles at tage med i dette arbejde den 
organisation, der vel har mere erfaring end 
nogen anden på disse felter, Det danske 
Missionsselskab; jeg har deltaget i et møde 
i Det danske Missionsselskab, og jeg kan 
roligt sige, at det er det eneste sted, jeg har 
hørt virkelig fornuftig tale på disse om- 
råder. Derimod har man villet inddrage en 
række filantropiske organisationer 홢 hvis 
arbejde jeg ikke på nogen måde skal for- 
klejne 홢 for derved at lave en organisation 
så stor som overhovedet muligt, så at alle 
kunne være med, og så det hele kunne blive 
sat på den rigtige, folkelige basis. 

Dette nærer jeg ingen tillid til. Det er en 
statsopgave, og det må også være en stats- 
opgave at koordinere den private indsats, 
der ydes, endda hjælpe den, støtte den og 
opmuntre til den. Men disse institutioner, 
der er skabt af veldædige mennesker, skal 
ikke degraderes til en eller anden form for 
statsautorisation. Lad dem arbejde, som de 
kan, lad dem få den støtte, de fortjener. 
Men at drage dem ind som dem, der skal 
skabe Danmarks udenrigspolitik på disse 
områder, vil jeg finde ganske uansvarligt 
af den høje regering og anse for en fornær- 
melse mod det høje ting. 

Men ikke nok med at oprette et råd. 
Dette råd skal have en styrelse 홢 jeg skal 
ikke gå ind på, om det er en højere eller en 
lavere styrelse 홢 det skal have en styrelse 
med omtrent lige så mange medlemmer 
som rådet. Derefter skal der oprettes et 
sekretariat, og dette sekretariat skal have 
en direktør. Jeg vil dog gerne fremhæve, 
at i bemærkningerne til lovforslaget findes 
der et lille håb om, at vi under udvalgs- 
forhandlingen kan komme til et noget for- 
nuftigere resultat end hele dette apparatur, 
idet det siges, at styrelsens vedtægter forud- 
sættes at give hjemmel for nedsættelse af 
et lille handledygtigt organ med f. eks. 3 
medlemmer, herunder en repræsentant for 
udenrigsministeriet. Jeg tror, det er de 3 
medlemmer, man skal blive ved. 

Men ikke nok med, at man nu har fore- 
slået oprettet hele dette kæmpeapparat 
med en styrelse, et råd og et direktorat; 
man vil nedsætte et videnskabeligt institut, 
som skal prøve at finde ud af, hvad disse 
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mange mennesker skal beskæftiges med. 
Dér må jeg virkelig melde pas. Jeg kan ikke 
forstå, at den højtærede minister, hvis 
sunde dømmekraft jeg værdsætter på så 
mange områder, kan få sig selv til at frem- 
sætte dette lovforslag for det høje ting. 

Vi vil gerne medvirke til en fornuftig 
løsning af disse opgaver, men vi kan ikke 
være med til denne parkinsonade undfanget 
ved samarbejde mellem en række forskellige 
organisationer, der vist har misforstået 
dette at blive statsautoriseret og troet, at 
man derved ville få større betydning og 
større handlekraft. Jeg tror, at disse orga- 
nisationer vil virke betydelig bedre og 
møde betydelig større tillid og have større 
slagkraft udadtil, hvis de forbliver det, de 
hidtil har været og stadig bør være: private, 
handledygtige og fortræffelige organisatio- 
ner. 

Der er en konkret bestemmelse i dette 
lovforslag, som har interesse, og det er også 
den eneste. Det er § 6, stk. 3, der indeholder 
et forslag om, at der stilles indtil 250 mill. 
kr. til rådighed for ydelse af garantier mod 
tab på private kreditter ydet til udviklings- 
landene som led i disses økonomiske eller 
tekniske udvikling, altså en form for ud- 
videt eksportkredit. Udvalget har givet op 
over for en nærmere mòtivering for dette 
forslag, men tanken er jo ikke ny. Man har 
i de europæiske lande opereret med tanken 
i lang tid. Sidst er der i 1959 i Europarådets 
rådgivende forsamling stillet et konkret 
forslag om en solidarisk hæftelse af de 
europæiske lande med visse bestemte fonds- 
forpligtelser for at garantere dem, der vil 
investere i udviklingslandene 홢 og det er 
uhyre vigtigt at opelske den private investe- 
ring i disse lande 홢 mod den politiske risiko, 
ikke mod den økonomiske eller den forret- 
ningsmæssige risiko; den må man selv bære. 

På dette punkt vil vi, idet vi håber, at 
resten af lovforslaget kan blive lavet om, 
være meget glade for en drøftelse med den 
højtærede minister. Der ligger en rigtig 
tanke i dette, men en tanke, der må ud- 
vikles inden for Det europæiske Fællesskab. 

Hanne Budtz: Det konservative folkeparti 
har længe interesseret sig for hele problemet 
omkring bistanden til udviklingslandene, 
og jeg kan på min gruppes vegne straks 

erklære, at vi er positivt indstillet Over for 
en forøgelse af denne bistand, at vi aner- 
kender det initiativ, der er blevet taget til 
nedsættelse af et hurtigt arbejdende udvalg, 
og at vi med interesse har imødeset dette 
lovforslag. Det er jo et arbejde, der ikke er 
nyt, et arbejde, der skal gå videre. I øje- 
blikket varetages det jo på regeringsbasis 
af et regeringsudvalg, det såkaldte Saxild- 
udvalg, der blev nedsat af daværende uden- 
rigsminister Ole Bjørn Kraft. 

Jeg synes, det er udmærket, at den højt- 
ærede minister udtrykkelig i sin fremsættel- 
sestale har anmodet de enkelte partier om 
ikke alene at tage stilling til det konkrete 
lovforslag, men især om at give udtryk for 
deres syn på hele spørgsmålet om betimelig- 
heden af en væsentligt udvidet støtte til ud- 
vildingslandelle. Det synes jeg er en rigtig 
fremgangsmåde, og derfor finder jeg det 
også rigtigst først at beskæftige mig med 
dette mere principielle. 

Det ærede medlem hr. Per Federspiel 
sagde, at det ville have været rart at vide, 
hvad begrebet udviklingslandene dækker. 
Jeg tror, det vil være meget svært at finde 
en definition. Dette begreb spænder jo over 
gamle kulturlande og nyere lande, lande 
med og lande uden råvarerigdomme; men 
fælles for dem er, at de har behov for at 
blive sat i gang, for at få bistand til ud- 
vikling af deres tekniske og økonomiske 
muligheder med det formål, at disse landes 
borgere alle kan få en stærkt tiltrængt 
højere levestandard. 

Mange danske borgere har i ;disse dage 
i forbindelse med dette lovforslags frem- 
komst talt om, at det må erindres, at vi 
også har store forpligtelser over for Grøn- 
land. Derfor vil jeg gerne understrege, at 
det konservative folkeparti naturligvis stiller 
sig overordentlig positivt over for den 
hjælp og udvikling, dér ér behov for i Grøn- , 
land, men vi mener, at Grønland er et rigs- 
dansk anliggende, i og for sig ikke aktuelt 
under behandlingen af denne sag 홢 selv om 
det kan blive det 홢 hvor der er tale om af- 
vejning af, hvilke midler man skal anvende 
til det ene eller det andet formål. 

Men altså: hvorfor skal vi hjælpe udvik- 
lingslandene? Svaret er mangesidigt. For 
det første trænger disse lande til hjælp til 
deres udvikling fra de - materielt og teknisk 
udviklede vestlige-lande. Mange af dem er 



329 17ho 61: l. beh. af f. t. 1. vedr. udviklingslandene. 330 

[Hanne Budtz.] 
fattige og trænger simpelt hen til økonomisk 
hjælp til udvikling og oplæring af deres folk, 
andre er rige på råvarer, men handicappede 
af et urimeligt bytteforhold. Den højt- 
ærede minister nævner i sin redegørelse, at 
bytteforholdet er urimeligt for disse lande, 
fordi deres råvarer er billige, medens de 
færdigproducerede varer vestfra er dyre. 
Her ligger en af årsagerne til, at vi her- 
hjemme lever i de gode tiders land. Men 
disse folk skal navnlig lære selv at udvikle 
og udnytte deres naturrigdomme, hvad 
enten det nu er landbrug eller industri, det 
drejer sig om. Jeg vil gerne understrege, at 
vi er enige i, at det her ikke er spørgsmålet 
om en forsorg, der skal ydes, men om en 
hjælp til selvhjælp. Det er vel nok sådan i 
mange af disse lande, at der er borgere i 
dem, der er velstående. De må også selv 
yde deres bistand, hvor de kan gøre det. 
Én ting er, at udviklingslandene har hjælp 
behov, men vi, de teknisk udviklede lande, 
vil i morgendagen selv få behov for dem i 
samhandel og samarbejde. Disse lande 
dukker op som nye anerkendte statssam- 
fund i hundredvis, og vi vil få behov for 
varebytning med dem senere hen. Det 
samme fik vi i sin tid efter krigen på gunstig 
måde at mærke, da USA ydede sin stor- 
slåede Marshallhjælp, ikke fordi vi var et 
underudviklet land, men fordi vi dog havde 
behov for det, og fordi USA havde behov 
for kunder at handle med. Det samme syns- 
punkt kan vi gøre gældende her. 

Det er nævnt i redegørelsen, i hvilket om- 
fang det er betimeligt at tage erhvervs- 
mæssige synspunkter med i bistandsarbej- 
det. Jeg synes ikke, det er forkert åbent og 
ærligt at sige, at det er et synspunkt, der 
må medtages. Det er givet, at en økonomisk 
hjælp til andre forudsætter en økonomisk 
basis hos én selv, og skal vi opretholde en 
udviklings- og bistandsordning, må grund- 
laget være i orden. Om det erhvervsmæssige 
synspunkt kommer til udtryk gennem sam- 
arbejde med FN eller mere direkte, må 
vise sig, men i hvert fald vil et fremtidigt 
øget vareudbytte i disse lande blive i alle 
landes interesse; vestens og herunder Dan- 
marks dygtige industrivirksomheder kan 
få lejlighed til at erhverve større markeder, 
samtidig med at man kan hjælpe disse lande. 
Jeg tror også, handelen, den private handel, 

fra begge sider vil få en opblomstring og en 
anerkendelse, - som det navnlig i nogle 
særdeles demokratiske lande har knebet 
med. Hvad nytter produktion og atter pro- 
duktion, hvis den ikke kan afsættes? Man 
kan med en. omskrivning af et kendt ord 
sige: negotiare necesse est. Handelens folk 
er ofte gode ambassadører for deres land, 
men herudover kommer den. vældige betyd- 
ning af et samarbejde landene imellem. 

Jeg er enig med den højtærede udenrigs- 
minister og det ærede medlem hr. Per 
Federspiel i, at hele dette spørgsmål er et 
led i Danmarks udenrigspolitik og også et 
led i spørgsmålet om at bringe fred og af- 
spænding i verden. 

Oven over disse mere praktisk betonede 
synspunkter eller måske snarere som en 
rød tråd igennem dem mener jeg vi i høj 
grad må se spørgsmålet ud fra en med- 
menneskelig opfattelse, for ligesom vi i vort 
lille demokratiske land finder det selv- 
følgeligt, at ingen medborger lider nød, 
men så vidt muligt hjælper og navnlig yder 
hjælp til selvhjælp, bør simpelt hen vestens 
rigere lande naturligvis gøre en indsats for, 
at nødlidende lande kommer på fode ved 
selv at blive bragt i stand til at klare sig. 
Men så er spørgsmålet: er borgerne i vesten, 
i Danmark f. eks., indstillet på at yde en 
sådan hjælp, bære et sådant personligt 
afsavn, som det vil blive, når vi yder en 
indsats på dette område? Vi lever stort set 
i en materielt indstillet vestlig verden, en 
sækulariseret verden, hvor gode tider ikke 
altid er ensbetydende med god vilje til 
afsavn over for andre, og hvor en høj leve- 
standard ofte kan synes at være et mål i sig 
selv. Vi kender ofte for lidt til mentaliteten 
i andre dele af verden, i de fremmede og 
fjerne lande, det kan dreje sig om, hvor 
en anden livsfilosofi gør sig gældende, og 
hvor sandelig mennesket ikke er i centrum. 

Se, i de fleste af udviklingslandene spiller 
religionen en enorm rolle. Det har derfor 
undret mig og mit parti, at det af regeringen 
nedsatte udvalg, der i øvrigt naturligvis 
kom til at bestå af erfarne og kyndige mænd, 
ikke som medlem havde en repræsentant for 
den danske institution, der måske rummer 
nogle af de betydeligste erfaringer om disse 
lande og deres borgeres liv, nemlig Det 
danske Missionsselskab. Kendskabet til reli- 
gionen i disse lande, til hele deres livs- 
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filosofi, er vigtigt, og en mangel på kendskab 
dertil kan være katastrofal. Nok har, som 
det siges i betænkningen, missionen et andet 
sigte, men i sit praktiske virke har den 
handlet på samme måde, som man her 
planlægger at gøre det. Den har drevet sko- 
ler, oprettet hospitaler, altså i høj grad på 
linje med tankerne her, og netop denne dybt- 
gående erfaring ville det være urimeligt ikke 
at tage med. 

Det er meget betegnende, når det i be- 
tænkningen side 28 udtales, at man må 
erkende, at eksperterne, der har været sendt 
ud, meget ofte har lidt under mangel på 
vejledning, inden de blev sendt ud, i økono- 
miske, politiske og sociale forhold, altså 
økonomiske, politiske og sociale, medens 
derimod de religiøse ikke omtales. Det 
minder meget om de erfaringer, man får 
ved at læse den interessante bog: 홢The 
Ugly American", der fortæller, hvordan 
amerikanerne ofrer mange penge på at 
tage ud til fremmede lande, men at de 
undertiden har glemt en enkelt ting, nemlig 
at lære befolkningen at kende og leve sig 
ind i deres daglige forhold. Ude omkring, i 
disse lande, hvor de har en anden religion 
eller filosofi, muhammedanisme, buddhisme 
o. s. v., er dette simpelt hen en del af deres 
lands kultur. 

Det er ikke noget, vi kan se bort fra i hele 
denne sammenhæng. Man er så tilbøjelig 
til, ikke mindst når det gælder politik, at 
tale om kulturen, som om det var noget, 
der hørte hjemme i en særlig skuffe, men det 
er nu engang ikke sådan, at i den øverste 
skuffe er der økonomi, i den næste social- 
politik og så langt nede i den nederste skuffe 
et lille indhold af kultur, man kan tage op 
og pynte med. Tværtimod, det gennemsyrer 
et samfund og er afgørende for dets rets- 
væsen og skolevæsen, hele landets økono- 
miske struktur. Det er ikke et spørgsmål om 
lerkar, skulptur og litteratur, men et spørgs- 
mål om adfærdsmønstret i et samfund. 

Derfor er vi ked af, at dette område ikke 
har fået den anerkendelse, det burde have 
fået. Vi må også erkende, at hele spørgs- 
målet om maskiner, penge, skoler, religion 
og kultur ikke kan skilles ád. Jeg bemær- 
kede blot i fjernsynet forleden aften en 
udsendelse i Dansk Landbrugsmagasin, hvor 
sælgeren, der repræsenterede den danske 

kødeksport, talte om, hvor vigtigt det var 
at have kendskab til religionen i de frem- 
mede lande. 

Der er også en ting, jeg gerne vil fremhæve 
under det kommende arbejde; det er, hvor 
vigtigt det er at have kendskab til kvin- 
dens stilling i de fremmede lande, og hvor 
meget der kan gøres for at ophjælpe og for- 
bedre hendes stilling, fordi det nu engang 
kan være til gavn for de enkelte samfund, 
om kvinden, der ofte er. socialt ringere 
stillet, får en langt bedre stilling. 

Jeg skal også gerne anerkende det 
arbejde, som er gjort af Mellemfolkeligt 
Samvirke, en forholdsvis lille organisation, 
der har udført et efter omstændighederne og 
de økonomiske forhold storartet arbejde. 
Det har naturligvis også- fået udtryk i be- 
tænkningen. I øvrigt vil jeg da gerne på 
mange områder anerkende det indhold, 
betænkningen har. Medlemmerne fik meget 
kort tid til deres arbejde, men som resultat 
kom de altså bl. a. til et lovforslag, og det 
lovforslag er stort set det samme, som den 
højtærede udenrigsminister nu har fremsat. 

Lovforslaget har vel til opgave at skabe 
en ramme om det fremtidige hjælpearbejde; 
det er en udpræget rammelovgivning. Jeg 
kan om denne ramme sige det samme og 
komme med det samme hjertesuk som den 
foregående taler, det ærede medlem hr. Per 
Federspiel, der netop talte om og frem- 
hævede dette vældige apparat, et stort råd 
og en styrelse, der vel oven i købet skal 
have et mindre forretningsudvalg, som det 
nævnes, og et sekretariat med en direktør. 

Det kan lyde meget overbevisende, men 
ser man på sammensætningen af disse 
institutioner, kan jeg ikke rigtig finde den 
indbyrdes sammenhæng og heller ikke rigtig 
se deres funktioner. Det synes mig i øjeblik- 
ket meget uklart, og det må under alle om- 
stændigheder drøftes meget nøje i det kom- 
mende udvalg. 

Det, som vi ønsker, og det, som den 
højtærede minister vel også ønsker og også 
giver udtryk for, er først og fremmest 
enkelhed 015 effektivitet i administrationen, 
og netop fordi formålet er at samle disse 
meget, meget forskellige opgaver, er det 
ganske overordentlig vigtigt, at admini- 
strationsapparatet ikke bliver mere kom- 
pliceret end nødvendigt. Men ved siden 
af denne opbygning kommer så det, jeg 
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kan kalde det sideløbende institut, og det 
har undret os meget. Udvalget har også 
ønsket et sådant institut, men det er ikke 
gået så vidt som til at ville lovfæste det. 
Jeg tror, det er det eneste område, hvor- 
på udvalgets forslag adskiller sig fra den 
højtærede udenrigsministers, at dette in- 
stitut ikke er medtaget i udvalgets forslag. 
Det er næsten, som om denne regering 
har en særlig forkærlighed for institutter. 
Hvert år sit institut. Denne regering eller 
den tidligere regering af samme navn op- 
rettede pædagogisk forskningsinstitut, so- 
cialforskningsinstituttet og levnedsmiddel- 
instituttet; der er bebudet et økonomisk 
samordningsinstitut og her et u-videnskabe- 
ligt eller, for ikke at give anledning til mis- 
forståelse, et u-landsvidenskabeligt institut. 
Nok er vi absolut positivt indstillet over 
for denne rammelovgivning, men jeg er 
bange for, at rammen helt er ved at blive 
væk under forsøg på at skabe disse organer. 

Men under alle omstændigheder: det vigtig- 
ste er, at vi når frem til henholdsvis formen 
for og omfanget af bistanden. Formen er jo 
allerede nævnt af de foregående ærede 
ordførere, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt 
det skal være multilateral eller bilateral 
hjælp, og vi er enige i, at begge dele må 
have deres berettigelse. Vi er enige i, at et 
økonomisk samarbejde på hele dette område 
er naturligt, og vi finder det rimeligt at gå 
i detaljer senere. Med hensyn til spørgs- 
målet om stipendiater og eksperter mener 
jeg ikke det skal være et enten-eller, men 
et både-og. Spørgsmålet om kapitalgaran- 
tier også fra private erhverv interesserer 
os umådeligt, og først og sidst hvilke 
projekter der skal gennemføres. 

Hvad angår selve omfanget af hjælpen, 
er vi altså enige i 홢 det vil jeg gerne gen- 
tage 홢 at en betydelig udvidet bistand er 
nødvendig. Jeg mener ikke, vi kan lægge os 
fast på et bestemt tal; vi er tværtimod enige 
med den højtærede udenrigsminister i den 
del af hans fremsættelsestale, der siger, at 
vi først bør tage stilling til størrelsen af 
hjælpen, efterhånden som de konkrete pro- 
jekter foreligger. Det kunne nemlig meget 
let tænkes, at de gode tider bliver mindre 
gode, og at bevillingerne til udviklings- 
landene så må gives på bekostning af for- 

dele, som vi danske statsborgere i øjeblik- 
ket har. Der er talt om, at det vil være 
påkrævet med et oplysningsarbejde her 
inden for vort eget lands rammer for at 
skabe interesse og forståelse for denne 
store hjælp, og det kan blive særlig nød- 
vendigt, hvis det er sådan, at vi må give af- 
kald på andre ting 홢 hvad jeg ikke har spor 
imod 홢 for at kunne hjælpe disse mennesker 
ude omkring i verden, fordi de simpelt hen 
nu engang kommer os ved. Jeg er enig i, 
at det kan ske gennem pressen, der i 
høj grad har uddybet disse ting og 
også radio og fjernsyn har en meget stor 
opgave. Så sent som i aftes så vi en for- 
træffelig udsendelse om udviklingslandene 
som et led i en for længst planlagt oplys- 
ningsserie om disse forhold, og der er 
planlagt en grundbog om udviklingslandene 
i Afrika. Det er altså et arbejde, der allerede 
længe har været intersse omkring, og som 
naturligvis skal fortsætte. 

Der er altså mange enkeltheder ikke 
mindst i den administrative opbygning, 
vi gerne vil se nærmere på i udvalget, og 
som vi foreløbig ser kritisk på, men jeg 
tilsiger mit partis positive medvirken, og 
vi er indstillet på, at der skal komme et 
godt resultat ud af denne lovgivning. 

Else-Merete Ross: Mit parti ser med stor 
velvilje på en betydelig forøgelse af de 
bidrag, Danmark giver til teknisk bistand 
til de underudviklede lande. Det er dog 
ikke ensbetydende med, at vi er helt ind- 
forståede med det foreliggende lovfor- 
slag. 

Af den skriftlige fremsættelse synes det 
at fremgå, at man tænker sig et dansk råd 
for teknisk samarbejde med udviklings- 
landene etableret så hurtigt, at den nye 
administration vil være i stand til at lede 
den landsindsamling, der skal sættes i gang 
i foråret 1962. Bortset fra, at jeg ikke synes 
om denne landsindsamlings formål, synes 
jeg, man dermed har begrænset den tid, 
udvalget kan få til en grundig drøftelse af 
lovforslaget. 

I den skriftlige fremsættelse tales der om, 
at en forstående og fremsynet tilrettelæg- 
gelse af forholdet til udviklingslandene 
måske vil blive denne og de kommende 
generationers største udenrigspolitiske pro- 
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blem, og at en sådan langsigtet politik ikke 
uden videre vil kunne ændres fra år til år. 
Derfor må udvalget have god tid. Det  siges 
også, at de mere velstående lande må bi- 
drage til de tilbageståendes udvikling, og 
at man må stræbe efter en mere ligelig for- 
deling af goderne i verden. Da vor hjælp 
yderligere omtales som en af de måder, 
hvorpå vi kan bidrage til en varig sikring 
af freden, blev jeg noget forbavset, da den 
højtærede statsminister forleden sagde, at 
vi ville forøge bistanden fra 12 mill. kr. til 
21 mill. kr. i år. Kan så meget virkelig 
have chance for at opnås ved en så beskeden 
forøgelse af bidraget? Heldigvis er der se- 
nere tale om mere, men foreløbig skal vi 
altså holde os på det jævne og udskyde 
det mere himmelblå til senere. 5 mands 
udvalget har, så vidt jeg har forstået, nået 
at skrive betænkning på 2 måneder. Derfor 
er det vel heller ikke så mærkeligt, at be- 
tænkningen giver indtryk af at være noget 
af et hastværksarbejde. 

Betænkningen går principielt ind for at 
yde hjælp gennem FN og dets særorgani- 
sationer og fremfører en lang række udmær- 
kede begrundelser for dette synspunkt, f. eks. 
at u-landene selv foretrækker multilateral 
hjælp gennem FN, og at tendensen hertil 
har gjort sig stadig stærkere gældende 
gennem de senere år, fordi den er upolitisk 
og anonym og ydes gennem en organisation, 
de selv er medlem af. FN har det bedste 
samlede overblik over, hvor og hvordan 
hjælp kan koordineres, kan bedre admini- 
strere en fornuftig og langsigtet planlæg- 
ning og kan sikre en ligelig geografisk 
fordeling og lettere end de enkelte lande 
skaffe egnede eksperter.: Desuden forøger 
USA alle bidrag fra andre lande til FNs. 
bistandsprogram med 40 pet., og endelig 
anføres, at ved at give hjælpen gennem 
FN handler vi i overensstemmelse med den 
linje, som dansk udenrigspolitik altid ønsker 
at følge, nemlig at støtte FN mest muligt. 

Til trods for at udvalget altså principielt 
går ind for at hjælpe gennem FN og selv 
opregner alle fordelene, derved, foreslår det 
alligevel, at en egentlig bilateral hjælp af 
betydelig størrelse sættes i gang samtidig 
med den multilaterale. 

Den højtærede udenrigsminister siger, 

at vi nu også har råd til bilateral hjælp. 
Med lige så megen ret kunne man da sige, 
at nu har vi råd til større multilaterale 
bidrag gennem FN. 

Begrundelsen for ydelse af bilateral hjælp 
er bl. a., at sådan gør så mange andre lande, 
og derved skaber de sig en goodwill i u-lan- 
dene. Det er rigtigt nok, at kun ca. 10 pet. 
af hjælpen til u-landene går gennem FN 
og internationale organer, men ønsker vi 
at styrke FN, er der ikke nogen grund til, 
at vi begår samme fejl som andre lande, 
der bl. a. kæder deres bilaterale hjælp 
sammen med politiske og økonomiske inter- 
esser og benytter hjælpen som led i deres 
udenrigspolitik i den kolde krigs tegn. Det 
vil disse lande sikkert ikke foreløbig holde 
op med, men jeg finder det meget ulogisk, 
når udvalget af den grund 홢 jeg beder om 
tilladelse til nogle citater nu og senere 홢 

홢anser det for berettiget og ikke stri- 
dende mod koordinationshensynet over 
for dansk FN-politik fremover også at 
udvide den danske bilaterale hjælp til 

; u-landene." 
Efter hvad udvalget selv har anført, er 

det da klart, at bilateral hjælp enten slet 
ikke styrker FN eller styrker på en mindre 
direkte måde end multilateral hjælp. Det, 
der så må overvejes, er: hvilke andre 
interesser har vi ud over dette at styrke 
FN, og hvorvidt er det berettiget at tage 
mere hensyn til dem end til det at styrke 
FN? Jeg har fået det indtryk, at det er 
forretningsmæssige synspunkter, ønsket om 
at skabe os goodwill og nye markeder for 
vor eksport, som ligger bag ønsket om, at 
vi øger vor bilaterale hjælp betydeligt. Jeg 
støtter denne opfattelse på udtalelser i 
betænkningen. F. eks. siges det, at der må 
tages hensyn til erhvervslivets synspunkter, 
så handelsforbindelser og private investe- 
ringer øges. Før man i Danmark kan nå 
op på store beløb til u-landene, står der, 

홢må det i alle tilfælde være en forud- 
sætning, at egnede projekter for en dansk 
indsats er til stede." 
I betænkningens konklusion advares imod 

at sprede dansk indsats over for store 
geografiske områder: koncentration om 
- lande, 

홢hvor Danmark skønnes : at have for- 
udsætninger for at hjælpe, og hvor der 
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på længere sigt er rimelig udsigt til en 
gensidig fordelagtig samhandel, må anses 
for hensigtsmæssig." 
Udvalget mener, at u-landene sikkert vil 

have fuld forståelse for disse synspunkter, 
hvad jeg ikke er sikker på, og at der ikke 
er nogen grund til at besmykke vor indsats 
med idealistiske motiver. 

Inden det svenske regeringsudvalg be- 
gyndte sit arbejde med betænkningen om 
den svenske u-landshjælp, gav professor 
Gunnar Myrdal udvalget en oversigt over 
de problemer, der knyttede sig til hjælpen. 
Han fremhævede det vigtige i at gøre sig 
sine egne hensigter klar og adskille det, der 
er forretning, fra det, der er hjælp, selv 
om disse to forhold har været blandet sam- 
men i den internationale diskussion lige fra 
begyndelsen, idet man under hjælp har 
samlet al kapitaltilførsel lige fra rene gaver 
i kontanter, varer, eksperthjælp til kort- 
fristede, undertiden dyre eksportkreditter 
og derved har fået et forvirrende og uærligt 
indtryk af den faktisk ydede hjælp. Han 
siger, at det 

홢at skelne mellem ren gavehjælp og 
forretninger 홢 og måske endda gode 
forretninger 홢 ikke indebærer, at vor 
måde at gøre forretninger på skulle savne 
indflydelse på fremgangen i u-landene. 
Tværtimod er de rige landes investerings-, 
handels- og finanspolitik af meget større 
betydning for u-landenes udviklingschan- 
cer, end gavehjælpen nogen sinde kan 
være, selv om den blev meget større 
end nu." 
Selv om vi hidtil kun har haft få bilate- 

rale projekter, har vi haft en del af de 
goodwillfordele, som betænkningen anser for 
ønskelige, idet halvdelen af vort bidrag til 
FNs udvidede program for teknisk bistand er 
klausuleret til at anvendes i dansk valuta. 
Dette forhold, som oprindelig skyldtes vore 
valutariske vanskeligheder, opretholdes nu, 
som betænkningen anfører, 

홢udelukkende for at tilgodese, at danske 
eksperter, undervisningsfaciliteter o. s. v. 

anvendes i en vis udstrækning, så der 
sikres et rimeligt dansk indslag i det for 
danske midler finansierede bistands- 
arbejde." 
FNs sekretariat var oprindelig ikke særlig 

positivt indstillet over for denne ordning, 
men er nu klar over, at den fra et FN- 
synspunkt i hvert fald er mere fordelagtig 
end alternativet: ren bilateral hjælp. Et af 
motiverne for bilateral hjælp er, at man 
mener at kunne skabe større interesse i 
befolkningen for u-landene gennem konkrete 
danske bistandsprojekter og et intensivt 
oplysningsarbejde knyttet til dem. Jeg er 
enig med Myrdal, som siger, at det 

홢at vække et folks interesse specielt 
for egne hjælpeaktioner kun er egnet til 
at forrykke menneskers forestillinger om 
proportionerne og problemerne i forbin- 
delse med u-landene. Vor egen hjælp er 
en dråbe i havet. Vi må sætte målet for 
vort folkeoplysende arbejde højere og 
ikke undervurdere folks opfattelsesevne." 
Jeg mener, vi skal opbygge en eventuel 

handel med u-landene på ren forretnings- 
mæssig basis ved at producere gode varer, 
sælge dem billigt og have en dygtig salgs- 
organisation, men industriens og handelens 
opgaver skal ikke blandes sammen med vor 
gavehjælp; det må ordnes på anden måde, og 
derfor mener jeg, vi må være varsomme 
med at foreslå, planlægge og gennemføre 
bilaterale projekter, som tager sigte på at 
tjene handelspolitiske og nationalegoistiske 
formål. Jeg mener dog, at der på budgettet 
må afsættes et beløb til bilateral hjælp for 
de tilfælde, hvor et udviklingsland direkte 
beder os om hjælp til gennemførelse af et 
projekt, forudsat at dette projekts gennem- 
førelse støttes af en af FNs særorganisatio- 
ner. På den måde bliver et sådant bilateralt 
projekt tilknyttet FN. Der kan også være 
tale om opgaver, som de internationale 
organer ikke kan eller vil tage op. Det er 
f. eks. tilfældet med oplysning om fødsels- 
kontrol på Ceylon, som Sverige har taget op. 

Jeg har på fornemmelsen, at nogle folk 
tror, at vi ikke direkte selv får nok at gøre 

22 
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med udviklingslandene, hvis vi ikke selv 
går i gang med bilaterale projekter. Det er 
ikke rigtigt. Vi har hidtil kun haft et par 
enkelte små projekter i gang, men alligevel 
bliver mange, måske endda for mange, sti- 
pendiater fra udviklingslandene sendt til 
uddannelse i Danmark, og vi selv sender 
mange eksperter ud gennem de internatio- 
nale organisationer. Det er derfor så vigtigt, 
at erhvervslivets interesse for bistand yder- 
ligere vækkes og dets aktive medvirken 
sikres. Uddannelsen af stipendiater og 
eksperter, der af FNs særorganisationer hen- 
lægges til Danmark, kan ikke gennemføres 
uden erhvervenes og mange organisationers 
aktive medvirken. Det er jo ofte folk inden 
for deres rækker, der skal undervise og vej- 
lede. Desuden er det erhvervenes folk, der 
i mange tilfælde selv skal udsendes som eks- 
perter, og som har brug for orlov med rimelig 
mulighed for at kunne få deres arbejde igen, 
når de kommer tilbage. 

Der synes overalt i verden at være mangel 
på eksperter, og jeg kan derfor fuldt ud til- 
træde betænkningens ønske om udvidelse af 
vore universiteter og højere læreanstalter 
til yderligere uddannelse af fagfolk, så at vi 
også har folk, vi kan sende ud til udviklings- 
landene. Jeg tror, at eksperter, der er vel- 
uddannede til det job, de påtager sig i ud- 
viklingslandene, er med til at skabe goodwill 
for det land, de kommer fra. I  øvrigt kan 
Danmark skabe sig goodwill i u-landene ved, 
at vore delegerede ved afstemninger i FN 
og særorganisationerne tager positiv stil- 
ling til disse landes problemer. Jeg tror, det 
er meget vigtigt, at vort arbejde med og 
i de internationale organer styrkes. Det kan 
ske bl. a. ved, at vore delegerede møder vel- 
forberedte og altid er instrueret om vore 
politiske synspunkter med henblik på FN- 
hjælpen og konsekvent arbejder ud fra 
dette synspunkt i alle organer, og ved at 
de mere intenst følger arbejdet i organisa- 
tionerne. Vi bevilger ofte midler til dem, 
men bør følge disse midlers anvendelse 
endnu nøjere, end vi gør. Jeg er sikker på, 
at vi også på den måde kan skaffe os good- 
will hos udviklingslandene. 

Hvis Danmark fortsætter med at klausu- 
lere halvdelen af et forøget multilateralt 
bidrag til FN og desuden vil sætte bilaterale 
projekter i gang, er det forståeligt, at de 

folk, der hidtil har klaret opgaverne, må 
have deres stab betydeligt udvidet; jeg for- 
står også, at en bedre koordinering af mange 
opgaver er ønskelig. 

I betænkningens forslag til budget er 
administrationen anført til 1 mill. kr. årlig. 
Jeg synes, man må spørge sig selv, om lov- 
forslagets store tredelte centralorganisation 
nu også er det rigtige, og om det er hen- 
sigtsmæssigt at centralisere sa, stærkt, som 
det her er foreslået. I § 3 nævnes 11 for- 
skellige store opgaver, som styrelsen skal 
arbejde med. Desuden skal der oprettes et 
sekretariat med direktør o. s. v. I bemærk- 
ningerne til § 5 står der, at udenrigsministe- 
riet og ressortmyndighederne fortsat skal 
varetage deres opgaver efter de hidtidige 
retningslinjer. Ser man udenrigsministeriets 
opgaver igennem, skulle man tro, at disse 
opgavers omfang måtte stige i takt med vort 
forøgede bidrag til udviklingslandene, og 
at det derfor var særlig påkrævet at udbygge 
og styrke dette ministerium væsentligt. 
Det står der intet om i lovforslaget; måske 
den højtærede udenrigsminister vil være så 
venlig at oplyse mig om, hvorvidt jeg ser 
helt galt på dette spørgsmål. 

På samme måde kunne man tænke sig, at 
ressortmyndighederne Også ville få deres 
arbejde forøget, ikke mindst hvis en større 
koordination af deres u-landsbistand gen- 
nem de særorganisationer, der henhører 
under dem, blev gennemført. Jeg har svært 
ved at forstå, at disse myndigheder bliver 
mindre overbelastede gennem den fore- 
slåede nye administration. 

Under ledelse af sekretariatets direktør 
foreslås der oprettet et særligt forsknings- 
institut. Ved mødet på Christiansborg i 
januar om u-landshjælpen fik jeg indtryk af, 
at man mente, at kendskab til etnografi, 
antropologi, religionsfilosofi, sociologi, psy- 
kologi og nationaløkonomi foruden special- 
kendskab til de enkelte u-landes religiøse, 
sociale og politiske forhold var nødvendige 
forudsætninger for at gøre os kvalificerede 
til at deltage i bistandsarbejdet. Flere 
fandt derfor et særligt u-landsinstitut nød- 
vendigt. Betimeligheden af oprettelsen af 
et sådant institut må drøftes i udvalget. 
Et  par videnskabelige medarbejdere kan 
vel ikke formodes at kunne dække så store 
områder, og i hvert fald må det være 
: forkert sprogbrug at tale om videnskabelig 
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forskning i den forbindelse. Mon forskning 
på disse mange områder ikke hellere må 
stimuleres inden for de fakulteter, hvor den 
naturligt hører hjemme? Hvad man har 
brug for, er efter min mening, hvad man i 
nogle lande kalder en 홢intelligence unit", et 
dokumentationscenter, hvor nogle folk har 
til opgave at samle materiale om u-landene, 
stille det overskueligt op og lave resumeer, 
først og fremmest vel til brug for udenrigs- 
ministeriet, men også for alle andre, der 
kommer i forbindelse med stipendiater, for 
eksperter, der skal udsendes, og for det 
folkelige oplysningsarbejde. 

Det kan efter min mening også diskuteres, 
hvor oplysningsvirksomheden bedst kan 
placeres. Med en betydelig udvidelse af den 
stab og de midler, som Mellemfolkeligt 
Samvirke råder over, var det måske mere 
hensigtsmæssigt, at denne institution, som 
er almindeligt anerkendt, og som gennem 
mange år har været en af de ivrigste og 
vigtigste informationskilder, løste denne op- 
gave. 

Der er en opgave, som jeg mener snarest 
bør løses; det er en bedre ordning af bolig- 
forholdene for mange af vore stipendiater. 
Her ville et kollegium være en stor hjælp. 
Jeg har hårrejsende eksempler på, at stipen- 
diater må betale kost og logi så dyrt ved 
privat indkvartering, at den opbyggede 
goodwill stod i fare for at blive sat over styr. 

I fremsættelsen nævnes fællesnordisk kur- 
susvirksomhed for stipendiater. Det tror 
jeg er en god idé. Derimod er jeg noget 
skeptisk over for fællesnordiske bilaterale 
projekter. Jeg tror, det bliver alt for om- 
stændeligt. De, der ved, hvor mange og 
lange forhandlinger der skal føres med en 
FN-organisation, et u-land og os selv om 
gennemførelsen af et projekt, kan næppe 
ønske at få den procedure yderligere for- 
længet ved også først at skulle blive enige 
med andre nordiske lande. Derimod må det 
være en selvfølge, at vi oplyser de andre 
nordiske lande om, hvad vi foretager os, 
og hjælper hinanden med eksperter. En vis 
opdeling af opgaver mellem de nordiske 
lande kan føles naturlig. Men oven på de 
nationale centralledelser yderligere at have 
en nordisk centralledelse forekommer mig 
alt for bureaukratisk. 

Jeg er heller ikke nogen tilhænger af, at 

OECD skal fungere som et organ til samord- 
ning af hele vestens bistandsarbejde. Hvor 
bliver FN af i al den samordning? 

Jeg mener, det må blive udvalgets op- 
gave at drøfte multilateral kontra bilateral 
hjælp, drøfte det berettigede eller uberet- 
tigede i at sammenblande gavehjælp og 
forretninger og endelig at drøfte selve den 
foreslåede nye administrations form. 

Jeg kan tilsige mit partis meget positive 
medvirken til i udvalget at nå frem til en 
god løsning af de store spørgsmål, der knyt- 
ter sig til dette lovforslag. 

Morten Lange: Det kunne måske være 
på sin plads at tage til indledning til denne 
홢 som man har ønsket det 홢 general- 
debatprægede behandling nogle enkelte 
bemærkninger om den virkelige baggrund 
for, at spørgsmålet overhovedet er aktuelt 
i den tid, vi lever i. 

Går vi nogle hundrede år tilbage, havde 
de fleste af de lande, vi kalder udviklings- 
lande, som vi tidligere kaldte underudvik- 
lede lande, og som vi måske egentlig burde 
kalde udviklingshæmmede lande, blom- 
strende kulturer. De levede dengang i vid 
udstrækning på et meget højt niveau. Så 
kom der nogle europæiske mennesker med 
stor militær kraft og underlagde sig landene 
og reducerede i løbet af kort tid deres rig- 
dom til fattigdom. Nu er vi kommet i den 
situation, at de fleste af kolonimagterne har 
været nødt til at gennemføre en fuldstændig 
eller næsten fuldstændig retræte og har 
efterladt lande, hvor der i mange tilfælde 
er få eller ingen uddannede, i alle tilfælde 
alt for få uddannede til de forskellige po- 
ster. De har efterladt en ensidig industri, 
hvis de har efterladt nogen industri over- 
hovedet, og samtidig har de efterladt ud- 
dybede nationale og religiøse modsætnin- 
ger, som disse nye lande skal have at slås 
med. Det er ikke nogen rar arv fra fortiden, 
som de vestlige lande og til dels USA må 
prøve at bøde på. Vi har selv 홢 vore for- 
fædre, vore fædre og vor egen generation 홢 
været med til at skabe de vanskeligheder, 
som i dag er til debat. Bortset fra forhisto- 
rien er der ikke nogen tvivl om, at en 
indsats er nødvendig, at der må gøres en 
indsats for at læge disse sår. På lang sigt 
er en sådan indsats en afgørende betingelse 
for verdensfredens bevarelse. Den klassiske 
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modsætning mellem rige og fattige har 
aldrig ført til fred, medmindre der blev 
gjort noget for at udjævne den på hæderlig 
vis. Også på kortere sigt tror jeg det er af 
betydning, at der bliver taget fat på spørgs- 
målet, bl. a. af hensyn til mulighederne for, 
at det, man kan kalde de fattige landes 
fascisme, kan blive svækket så meget som 
muligt. Jeg tror ikke, det er nogen tilfæl- 
dighed, at vi i dag i Europa i det fascistiske 
Spanien nok har et af vore mest typiske 
udviklingslande, og det er ganske beteg- 
nende, at muligheden for en frembrydende 
fascisme hænger sammen med fattigdom 
og elendighed. Så både på lang og på kort 
sigt har denne hjælp sit rimelige perspek- 
tiv. 

Det er også naturligt at diskutere Dan- 
marks mulighed for at gøre en indsats på 
dette område. Det er selvfølgelig overmåde 
beklageligt, at vi må sige, at vor tilknytning 
til NATO naturligvis har gjort det noget 
vanskeligere for os at gøre så godt et ar- 
bejde, som Danmark ellers ville have 
kunnet gøre. Vor eneste trøst må være den, 
at i væsentlige dele af udviklingslandene 
har man ikke opdaget, at vi er medlem af, 
denne sammenslutning, eller tager måske 
et behersket hensyn hertil. Endnu mere vil 
vore muligheder blive svækket, hvis vi 
træder ind i den nye udvikling af NATO- 
systemet, nemlig fællesmarkedet. Det vil 
ikke gøre det nemmere for os at gøre en 
fornuftig indsats over for udviklingslan- 
dene. Men vi må trøste os med, som jeg 
sagde før, at vi stadig er nogenlunde vel- 
anskrevet som en ikke-kolonimagt og som 
ikke-missionerende og formentlig betragtes 
som en slags halvneutral, og så længe vi 
kan holde den stilling, går det nogenlunde 
an. Vigtigt er det også, at vi er klar over, at 
skal man overhovedet diskutere spørgs- 
målet om hjælp til udviklingslandene, er 
Danmark et af de lande, som må yde 
bidrag. Vi hører trods alt til de 10-20 rigeste 
lande i verden, og hvis vi ikke skal være 
med her, bliver det en overordentlig kort 
liste af lande, der skal deltage i dag. 

Naturligvis kan der rejses en hel del ind- 
vendinger; det bliver nærmest indvendinger 
af den art, som siger, at samtidig med at 
vi må gøre dette, bliver vi nødt til at gøre 
hint. Man har nævnt fra tid til anden, at 

vi selv har et underudviklet område inden 
for rigets grænser; nemlig Grønland. Nu 
er Grønland, hvad angår befolkning, som : 
bekendt, et meget lille land med kun 30 000 
indbyggere, sammenlignet med de måske 
100, millioner eller 1 000 millioner, som hele 
sagen drejer sig om, så jeg synes ikke, vi skal 
nævne disse to ting sammen. Men det skal 
siges så klart og tydeligt som muligt, at 
selvfølgelig skal Grønlands problemer klares, 
der skal ikke trækkes en eneste klaring af 
problemerne i Grønland fra, fordi vi skal 
hjælpe udviklingslandene. De to ting har 
intet med hinanden at gøre. I dag er det 
måske endog sådan, at vi kan lære at løse 
grønlandske problemer ved at deltage i 
arbejdet for udviklingslandene. 

Det kunne også med rimelighed siges, 
at nok er Danmark et af de rigeste lande 
i verden, men folkepensionister og mange 
andre har endnu så usle kår, at der var 
grund til at ofre adskillige millioner på dem 
først. Det er afgjort rigtigt, at der er grund 
til at se på den sag, og at vi, bliver nødt til ' 
at anstrenge os i de kommende år for at 
forbedre kårene for mange mennesker her 
i Danmark; men på den anden side, når 
vi sammenligner selv den usleste danskers 
kår, selv de ringeste kår, vi byder danske, 
med de kår, som folk har i nogle af udvik- 
lingslandene, bliver vi klar over, at der er 
ingen sammenligning. 

Der er ingen tvivl om, at den danske 
befolkning vil forstå det, der med inter- 
national sprogbrug kan kaldes international 
solidaritet; hvis man er klar over, at det, 
der i virkeligheden appelleres til, . er en 
international solidaritetshandling, er jeg 
ikke i tvivl om, at man vil forstå at træffe 
den rigtige balance, og så vil man erkende 
rigtigheden af det, som en gammel finsk 
forfatter engang formulerede meget klogt; 
da hans helt i fem år havde blandet bark i 
brødet, fordi rugen var svedet, og rugen 
stod det sjette år, medens hans nabos blev 
svedet af frosten, hed det så: frosten tog vor 
nabos ager, vi må atter blande bark i 
brødet! Der er endda ingen, der beder os 
om at blande bark i brødet i denne anled- 
ning, men vi vil måske alligevel ofre lidt 
koncession på den internationale solidaritet. 

Alligevel kan der gøres andre indvendin- 
ger. Der er stor fare for, at et sådant hjælpe- 
arbejde kan 홢 benyttes til politisk påtryk, 
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at det bliver en lille øst-vest kamp. Ja, det 
er beklageligt, og det må vi se at undgå så 
vidt muligt, men hjælpen kan ikke klares 
alene af de neutrale lande. Der er så få 
neutrale lande i verden, der er rige, så de 
kan ikke klare det alene, og derfor må vi 
se at få hjælpen givet under sådanne for- 
mer, at en inddragning af dette hjælpe- 
arbejde på højst usmagelig vis i den kolde 
krig kan undgås. Det er usmageligt i det 
omfang, det sker, og derfor er det over- 
ordentlig vigtigt, at vi gør os klart, at FNs 
kanalisering er den sikreste og bedste vej, 
vi kan gå. 

Man kan diskutere multilateral og bilate- 
ral hjælp i adskillige timer. En hel del af 
hjælpen må under alle omstændigheder 
blive bilateral i den sidste ende, for den 
udføres trods alt af personer. Der er så 
mange mennesker involveret, at noget 
bilateralt præg får enhver hjælpeaktion, 
og jeg tror ikke, vi skal tage alt for tungt 
på diskussionen om bilateralisme. Jeg tror 
derimod, vi skal være klar over, at det af- 
gørende er en koordinering og godkendelse 
gennem FNs organer. 

Dernæst kan man undersøge, hvilke om- 
råder der skal tages op, og hvor vi skal yde 
vor hjælp. Der står ikke så forfærdelig 
meget konkret om det i det lovforslag, vi 
har til debat, men der kommer jo et og 
andet frem som hypoteser og muligheder. 
Jeg tror, vi må gøre os klart, at hvad angår 
den hjælp, der skal ydes, er det ikke det, 
man kalder suppekanonen, der skal i virk- 
somhed. Det er ikke en akut nødsituation, 
hvor man skal komme med nogle sække mel 
og noget smør, eller for at se det i et lidt 
bredere perspektiv: jeg tror ikke, vi løser 
vore øjeblikkelige vanskeligheder med hen- 
syn til overproduktion af bacon ved at sige, 
at vi kan jo så sende den som gave til ud- 
viklingslandene, så har vi gjort vor pligt! 
På den måde løser vi aldeles ikke proble- 
merne, ikke for os selv og heller ikke for 
udviklingslandene. Noget sådant kan komme 
på tale en gang imellem under særlige om- 
stændigheder, men i al almindelighed er 
det ikke en vej frem, det er ikke det, pro- 
blemet drejer sig om. 

Det er ikke engang nok, som man har 
troet i mange år, at vi åbner læreanstalter 
for studenter fra forskellige udviklingslande. 

I mange tilfælde har vi bare suget noget 
intelligens ud af landene uden at levere 
den tilbage; det har tit vist sig at være en 
ringe hjælp, og jeg tror, at jeg her vil 
komme tilbage til den formulering, jeg gav 
problemet her i tinget for et års tid siden, da 
jeg sagde: de gode og rigtige ideer i støtten 
til udviklingslandene er i virkeligheden en 
kostbar vare, de er vanskelige at finde. Det 
er et svært arbejde. Vi bliver nødt til at 
tænke os alvorligt om for at finde de veje, 
ad hvilke der virkelig kan hjælpes; der vil 
endda blive meget spild undervejs. 

Jeg blev meget skuffet dengang, idet den 
daværende finansminister, den nuværende 
højtærede økonomiminister, fortalte, at den 
siddende regering allerede da havde gjort 
så meget, at der ikke var grund til at nære 
bekymring. Jeg forstår af det lovforslag, 
der nu foreligger, at man har tænkt sig om 
og opdaget, at der er grund til at nære 
bekymring, og at der skal meget mere 
tænkning til, før vi når de rigtige resultater. 

Vi kommer nu til spørgsmålet om lov- 
forslagets konkrete indhold, og jeg skal 
begrænse mig til ganske kort at sige, at det 
er blevet relativt hårdt og vedholdende kri- 
tiseret, og at det forekommer mig at være 
så rodet og så løst i tekst som sjældent set 
i noget, der har passeret 홢 hvad man må 
formode 홢 embedsmænd i et lovkontor og 
andre, der sidder i departementet. Det kan 
kun læses med vanskelighed og med endnu 
større vanskelighed forstås; men meningen 
er, at man foreslår nedsat en kongregation, 
som skal hedde et råd, og en lidt mindre for- 
samling på 12-15 personer, der formodentlig 
dog skal have noget at sige i sagen, og dertil 
nogle snævre udvalg. Det er meget muligt, 
at resultatet bliver meget godt, det tør jeg 
ikke sige, før vi har set på lovforslaget i 
udvalget, men således som det foreligger for 
os, forekommer det i hvert tilfælde løsagtigt! 

Dernæst vil jeg gerne sige et par ord til 
forslaget om at oprette et særligt institut 
for dette anliggende. Det er jo altid godt at 
oprette institutter; der er nogle, der synes, 
at det er noget af det bedste, der kan ske. 
Det forekommer mig imidlertid, at man må 
definere meningen med dette institut meget 
mere klart, før man kan forvente, at det skal 
홢samle hus". Personlig tror jeg, at det, man 
skal gøre, meget snarere er at oprette 
specifikke lærestole f. eks. i tropisk land- 
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brug ved landbohøjskolen her eller i Odense, 
der kan tage sig af disse specielle opgaver. 
Det kunne tænkes, at man også fik oprettet 
en lærestol i tropisk medicin. Jeg tror, denne 
form ville være heldigere end et institut, der 
skulle beskæftige sig med alt muligt og 
ingenting. 

Jeg er sikker på, at mit parti i princip- 
pet står bag en udvidelse af hjælpen til 
disse lande. Vi er nemlig sikre på, at det i 
det lange løb bliver til gavn for os selv. 
Det ansporer til den ideelle indsats med en 
fornuftig målsætning, og alene det er en 
god ting; men først og fremmest vil det på 
lang sigt fremme sikkerheden i verden og 
fremme Danmarks sikkerhed. Jeg er ganske 
overbevist om, at investering i støtte til 
udviklingslandene er en langt, langt bedre 
investering for Danmarks sikkerhed end en 
investering i militærudgifter. Jeg tror, at 
vi i langt højere grad kunne gøre dette land 
uindtageligt for en fjende ved at gå aktivt 
og stærkt ind for hjælpen til udviklings- 
landene. 

Jeg tror samtidig, vi vil gøre meget mere 
nytte ved at lade de unge mennesker be- 
skæftige sig med hjælp til udviklingslandene 
end ved at spilde der es. tid på det, som hed- 
der militære opgaver. Meningen må vel 
være, at de folk, som nu hugger brænde i 
Grib Skov, får lejlighed til, hvis de ellers 
egner sig til det, at deltage i et sådant 
hjælpearbejde. Jeg tror, at en sådan mobili- 
sering af kræfterne i langt højere grad vil 
sikre vor fremtid, vil bidrage til Danmarks 
sikkerhed, end militære foranstaltninger. 
Jeg vil ikke sætte lighedstegn mellem de to 
ting og sige, at lige så meget som vi sparer 
på militærudgifterne, vil vi være med til at 
bevilge til dette hjælpearbejde. Jeg tror 
snarere, jeg vil sige, at vi kunne i og for sig 
med sindsro bevilge det hele, hvis vi kunne 
bruge så mange penge, og under alle om- 
stændigheder vil vort parti se med velvilje 
på fornuftige og rimelige forslag, som rege- 
ringen måtte kunne fremsætte. 

Arne Bertelsen: For at kunne hjælpe et 
land i hurtig udvikling, ikke nødvendigvis til 
en højere kulturform, men til en kulturform 
med højere levestandard, er der en forudsæt- 
ning, som de tidligere ærede indledere ikke 

har beskæftiget sig så meget med, selv om 
det er blevet berørt. Det er nødvendig- 
heden af at forstå det folk, man hjælper, 
forstå dets forudsætninger, dets livsform, 
dets muligheder på kortere og på længere 
sigt. 

Jeg har den ære at sidde i et underudvalg 
under et regeringsudvalg for teknisk bi- 
stand, som beskæftiger sig med hjælp til 
udviklingslandene. For mit vedkommende 
drejer det sig om undervisning i Danmark af 
fremmede læger i 홢Rehabilitation of the 
handicapped", d. v. s. revalidering og re- 
socialisering af de handicappede. Vi er i 
gang med det andet internationale kursus i 
øjeblikket. 

Det kan næppe overraske nogen af de til- 
stedeværende ærede medlemmer, at inan 
ofte griber i sin barm og spørger sig selv, om 
det, man docerer, og som nødvendigvis er 
præget af danske erfaringer, nu også er til 
nogen nytte for kollegaen fra Iraq, Pakistan 
etc. Man ønsker, at man kendte mere til de 
pågældende landes specielle problemer, og 
man prøver gennem diskussion at skaffe sig 
et kendskab, som nødvendigvis bliver over- 
fladisk, ved at diskutere sagerne med de 
enkelte deltagere. 

Jeg har også været så heldig at opnå en vis 
erfaring ude i felten, ganske vist ikke i et 
udviklingsland, men i den del af Danmark, 
som også kæmper med store omstillings- 
problemer, d. v. s. Grønland. I løbet af få 
årtier skal et folk fra jægerstadiet springe 
1 000 år frem lige ind i slutningen af det 20. 
århundrede, og det kan vel næppe undre 
nogen, at dette volder store problemer, at 
nogle har svært ved at følge med, og at nogle 
simpelt hen ikke vil følge med. 

Jeg kan ikke tænke mig, at jeg trætter 
denne lovgivende forsamling, som forsøger 
at sætte sig ind i udviklingslandenes proble- 
mer, med nogle enkelte eksempler på, hvor 
let man kan tage fejl, hvis man ikke kender 
folkets specielle forhold og særlige kår. Jeg 
skal kun komme med to. 

En mand, der er fuldstændig lam i begge 
ben, og som på landjorden bevæger sig på 
sædet og på hænderne, ville man jo i Dan- 
mark og alle andre steder i Europa og 
Amerika foretage forskellige stabiliserende 
operationer på og give stativer og forskelligt 
andet, 홢 og derved . ville man have ødelagt 
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ham. I Grønland hjælper familie og venner 
endnu. Når han er stoppet ned i en kajak, er 
han en af Arsuks bedste fangere. 

En anden landsmand fra Nordgrønland 
har en hofte, som er stiv i 90° bøjning. Det 
er klart, at enhver europæer eller amerikaner 
ville rette denne hofte, så den pågældende 
kunne gå og ikke måtte hoppe på ét ben, 
men så ville han ikke have kunnet køre sit 
hundespand mere, hverken siddende eller 
hoppende bag slæden, og han er nu en af de 
bedste slædeførere i sit distrikt; om somme- 
ren er han vandkører. 

Disse eksempler er måske grelle, men i 
mindre problemer gælder nøjagtigt de 
samme regler: hvor man ikke forstår, dis- 
ponerer man forkert. Og det gælder ikke 
blot lægelige problemer, men i andre fag. 
F. eks. har fiskeriet specialister, som også 
har været ude i modtagerlandene og har 
gjort nøjagtigt de samme erfaringer. Uden 
nøje viden om modtagerlandets særlige for- 
hold er undervisning og hjælp kun af ringe 
eller ingen værdi. 

Jeg går ud fra, at de ærede medlemmer 
har forstået de konklusioner, jeg må drage 
af disse indledende bemærkninger. For det 
første må man kende det land, man hjælper, 
meget nøje, og multilateral hjælp gennem 
FN bliver derfor meget let en tom demon- 
stration. Jeg mener, at man bør vælge den 
bilaterale hjælp fremfor den multilaterale og 
sætte sig ordentligt ind i det pågældende 
modtagerlands problemer. Med mindre mid- 
ler vil vi gøre væsentlig større gavn 홢 og 
hvem vil mistænke Danmark for nykolo- 
nialisme? 

Af mine ord vil det ærede ting sikkert 
også kunne høre, at jeg mener, vi bør gøre 
mere for vore nordligste landsmænd, ikke 
mindst prøve på at forstå deres problemer. 
Heri ligger der ingen kritik af hidtidig dansk 
indsats. Problemerne i Grønland er vanske- 
ligere, end de fleste tror, men vore to kol- 
leger her i tinget, som er valgt deroppe, vil 
sikkert kunne hjælpe os en hel del bedre end 
både embedsmændene og de såkaldte som- 
merdanskere og velmenende medlemmer af 
de forskellige udvalgsrejser. 

Jeg ved, at spørgsmålet om multilateral 
og bilateral hjælp er meget svært, og jeg har 
selv skiftet standpunkt; men efter mange 
måneders overvejelser føler jeg mig person- 

lig overbevist om den bilaterale hjælps for- 
dele for vort lands vedkommende. Jeg kan 
kun henstille, at man søger Norges resultater 
på dette område bedre oplyst, end det hidtil 
er sket, førend man træffer overilede beslut- 
ninger. 

I Aktuelt for den 23. september 1961 har 
bibliotekar Jørgen Schleimann skrevet en 
kronik, som kaldes 홢En ren start". Vil 
enkelte citater være mig tilladt? Jeg cite- 
rer: 

홢Når det altså viser sig, at vor u-lands- 
hjælp 1) må ydes i en bestemt politisk 
hensigt, nemlig som bidrag til en inter- 
national indkomstudligning mellem rige 
og fattige lande, 2) har voldsomme og 
øjeblikkelige politiske virkninger i mod- 
tagerlandene og 3) uvægerligt vil blive 
underkastet en politisk bedømmelse i 
modtagerlandene, kan man næppe sige, 
at udvalgets grundprincip om, at hjæl- 
pen bør være' at betragte som upolitisk, 
er noget solidt fundament for udvalgets 
øvrige betragtninger." 
Det kalder han 홢en ren start"! I kronik- 

ken hedder det også: 
홢U-landshjælpen er både politik og 

filantropi, men den er mere politik, 
end den er filantropi. Naturligvis er 
u-landshjælpen ikke politik i partipolitisk 
forstand, men den er politik i skatte- 
politisk eller socialpolitisk forstand på 
internationalt niveau." 
Hvis disse synspunkter skrevet i social- 

demokratiets største avis skal lægges til 
grund for u-landshjælpen, vil jeg tro, at 
vi gjorde u-landene en meget stor tjeneste 
ved slet ikke at deltage. Det har glædet 
mig meget, at det ærede medlem hr. K. B. 
Andersen som taler for socialdemokratiet 
netop giver udtryk for, at hjælpen skal være 
upolitisk, og altså ikke følger disse syns- 
punkter. 

Betænkningen får til slut et par kraftige 
æselspark: det er i det hele taget en pro- 
blemfattig betænkning, hvad der desværre 
kun kan tjene til at gøre læserne mistænk- 
somme og så mistillid til forfatternes evner 
og redelighed. Evner og redelighed er unæg- 
teligt smukt sagt. Jeg er heller ikke nogen 
stor beundrer af udvalgsbetænkningen, som 
jo ikke er udmundet i meget andet end et 
forslag om et stort og indviklet admini- 
strativt apparat. Var det ikke rimeligere 
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at spørge, om udvalget har haft tid nok 
og har haft adgang til tilstrækkelig sag- 
kundskab 홢 og her tænker jeg navnlig 
på sagkundskab med tilstrækkelig praktisk 
erfaring 홢 end at sætte spørgsmåltegn ved 
evner og redelighed? 

Et  nyt folketingsudvalg vil forhåbentlig 
i denne sag være sig et meget stort ansvar 
bevidst. Det vil naturligvis være nemmest 
at henvise problemerne til et råd, en 
styrelse, et sekretariat og et videnskabeligt 
institut 홢 det, det ærede medlem hr. Per 
Federspiel omtalte som en parkinsonade 
홢 men det vil også være lidt af et testimo- 
nium paupertatis. Jeg mener, at det nye 
folketingsudvalg selv må prøve at tage 
disse problemer op. Som bekendt siges det 
i udvalgsbetænkningen, som jeg citerer et 
par sætninger fra, side 36: 

홢Udvalgets forslag til ny administra- 
tion bygger på den forudsætning, at der 
i løbet af en kortere årrække vil kunne 
blive tale om at yde bistand af enhver 
art . . .  for 50-100 mill. kr. pr. år sva- 
rende til 1/8-1/4 pet. af nationalindtægten." 
På længere sigt må man efter udvalgets 

opfattelse indstille sig på, at den samlede 
hjælpeindsats må have et endnu større 
omfang, og udvalget finder ikke et beløb på 
ca. 400-500 mill. kr. årlig, svarende til 1 
pet. af nationalindtægten, for urimelig som 
mål for en dansk bistandsindsats. 

Det er jo store tal, og skal vort parti slutte 
op om dem, må visse forudsætninger opfyl- 
des først. Den ene er denne, at der virkelig 
ydes hjælp, fornuftig og gennemtænkt hjælp, 
og ikke blot hjælp til et kæmpemæssigt 
administrationsapparat. Den anden betin- 
gelse er, at de forpligtelser, vi har i vort 
eget land, opfyldes først -  det er vist det 
eneste punkt, på hvilket jeg er enig med 
det ærede medlem hr. Morten Lange 홢 
herunder en fornuftigere og bedre hjælp 
til alderdoms- og invalidepensionerede, og 
herunder tillige en større indsats i Grøn- 
land. 

Grønland er hverken et udviklingsland 
eller udviklingsamt. Dets hjemstavnskul- 
tur og dets fangstkultur er højt udviklet 
og grønlændernes etik ligger i hvert fald 
ikke under vor. Men har vi ikke råd til 
under Grønlands omstilling at underholde 
gamle, tuberkuløse og andre arbejdshæm- 

mede i Grønland lidt bedre, end vi gør det? 
Vel er det forståeligt, at man frygter, at 
et jægerfolk, som ikke stiller en danskers 
store krav til hygiejne, komfort, fritid og 
underholdning, meget let vil eller vil kunne 
forfalde til passivitet, såfremt det ikke 
arbejder: det bliver alt for godt forsørget 
set med grønlandske øjne. Det er forståeligt 
og er også forstået. Synspunktet var rig- 
tigt for bare 10-15 år siden. I dag vil det 
ikke blive til skade, hverken for Grønland 
eller Danmark, selv om vi skulle hæve 
invalide-, tuberkulose- og alderdomspen- 
sioner til samme niveau som i det øvrige 
Danmark. Bevares, der vil være folk, som 
vil leve på staten, men er der nogen, der 
tror, at det er de folk, som skal bygge det 
grønlandske samfund op, der vælger denne 
udvej? Har vi ikke råd til at lønne, respek- 
tive understøtte, en samlet befolkning på 
30 000 fuldstændig på linje med landets 
øvrige borgere, hvis vi har råd til at ofre 
et sted mellem 100-500 mill. kr. andetsteds? 
De, som ikke kan omstilles, bliver såmænd 
ikke omstillet, fordi vi lader dem leve på 
et lavere niveau end resten af Danmarks 
gamle, invalider og socialt handicappede. 
International anseelse er godt, men selv- 
agtelse er dog alligevel bedre. 

Hjælpen til u-landene bør naturligvis 
først og fremmest være hjælp til selvhjælp 
og som nævnt derfor være baseret på et 
indgående kendskab til u-landets ressour- 
cer og muligheder. Imidlertid er det vist 
ved at gå op for en stor del af os, at store 
dele af verden lever i nærheden af og mange 
steder under sultegrænsen. Det er derfor 
svært for mig at forstå, at man ikke kan 
kombinere det aktiviserende hjælpearbejde 
med en bekæmpelse af overproduktionen i 
de overproducerende lande. Det trækkes 
der på skuldrene af. Jeg forstår ikke, at 
man ikke kan oprette et internationalt 
fond med en international ledelse, som kan 
købe den kaffe, som f. eks. Brasilien må 
brænde det ene år, den hvede, som brændes 
i Amerikas Forenede Stater, de drægtige 
søer, som sommetider bliver slagtet her. 

Naturligvis må disse overskudslagre ikke 
benyttes til såkaldt dumping, men herre- 
gud, der må da være steder nok, hvor 
kaffen, hveden, flæsket, smørret, risen, eller 
hvad det nu måtte være, kan uddeles, uden 
at dette træder nogen markedsinteresse for 
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nær. For et menneske uden samfunds- 
økonomisk uddannelse, men dog med nogen 
almindelig sund fornuft, forekommer dette 
kun at være et organisationsproblem. Hvor- 
for ikke lade en del af de beløb, som af- 
sættes til udviklingslandene, opsummere i 
et fond i det pågældende hjælpeland, som 
så sættes ind, når et erhverv trues med over- 
produktion? Naturligvis må Det inter- 
nationale Råd i de enkelte tilfælde god- 
kende indkøbene, bestemme, hvorhen de skal 
transporteres, og formentlig også hvilket 
land, som skal formidle transporten på det 
internationale fonds bekostning. Hvorfor 
er det forargeligt at benytte hjælpeaktionen 
til at støtte betrængte erhverv i hjælpe- 
landet og betrængt skibsfart i samme eller 
et andet land? Både evnen og lysten til 
hjælp ville formentlig blive større derved, 
og navnlig ville man slippe for det for- 
argelige og deprimerende syn, at overprodu- 
cerende lande destruerer deres overskud, 
medens folk i andre lande sulter og savner 
de destruerede produkter. 

Et sidste punkt beder jeg om at et even- 
tuelt nyt udvalg eller et af de planlagte 
administrative organer vil beskæftige sig 
grundigt med. Det er det spørgsmål, om vi 
overhovedet har de nødvendige specialister 
med pædagogisk forståelse og nødvendige 
erfaringer til de opgaver, vi måtte påtage os. 
For lægernes vedkommende vil svaret blive 
nej. I de næste 6-8 år vil der være læge- 
mangel her, og lige straks får man vel ikke 
oparbejdet en overskudsreserve. Det samme 
gælder, så vidt jeg kan se, fiskeribiologer, 
forstmænd, veterinærer og andre; men dette 
ved jeg naturligvis mindre om. Det er 
muligt, at vi har et overskud af land- 
brugskyndige og kvægavlskyndige med sans 
for uddannelse af folk med helt andre for- 
udsætninger end vore; det ved andre bedre 
end jeg. Håndværkere, teknikere og ingeniø- 
rer har vi vist snarere for få af end for mange. 
Hvis den nuværende politik fortsættes, vil 
der blive underskud af enhver form for 
specialister inden ret mange år. 

Edel Saunte: Jeg vil gerne takke den højt- 
ærede udenrigsminister, fordi han i bemærk- 
ningerne til lovforslaget har redegjort for, 
hvad teknisk bistand er. Jeg tror nemlig, 
at i den almindelige befolkning forstår man 
ikke dette udtryk; man tror, at teknisk 
bistand kun er bistand til oplæring i brug 
af maskiner og fremstilling af maskiner. Det 
er meget nødvendigt, tror jeg, at vi slår 
fast klart og tydeligt, at teknisk bistand 
også omfatter alle former for undervisning, 
ikke alene undervisning på polytekniske 
læreanstalter og lignende, men også under- 
visning, der falder sammen med den danske 
folkeskoles, der falder sammen med hele vor 
højskolebevægelse og meget andet. 

Jeg har haft den ære at være med i arbej- 
det her i Danmark og i udlandet, også med 
i arbejdet for en af FNs underorganisationer, 
der har beskæftiget sig med undervisning, 
nemlig UNESCO, og det er blevet min over- 
bevisning, at hele det apparat af teknisk 
bistand, som sættes i gang, ikke får en 
virkelig positiv virkning for udviklingslan- 
dene, medmindre man samtidig alvorligt 
sætter ind for en almen uddannelse af 
befolkningen i de pågældende lande, ikke 
alene inden for folkeskolen, men også inden 
for voksenundervisningen. Jeg tror, at vi 
vil se en række af de virksomheder, der 
bygges op med teknisk bistand, blive en 
fejltagelse, blive en katastrofe for det på- 
gældende land, ganske simpelt fordi landets 
befolkning ikke er tilstrækkeligt udviklet 
til at kunne kapere det arbejde, vi sætter 
i gang. Jeg vil derfor håbe, at dette under- 
visningsarbejde også får en meget væsentlig 
støtte fra dansk side. 

Jeg tror, at undervisningsarbejdet for 
voksenbefolkningen er mindst lige så vigtigt 
som undervisningsarbejdet for børnene. Jeg 
tror endvidere, at det inden for voksen- 
arbejdet måske er vigtigst af alt, at vi 
sætter et arbejde i gang for kvinderne. Der 
var engang en walisisk kvinde, der i en tale 
inden for arbejdsområdet sagde, at hver 
gang vi sætter undervisning af et barn 
i gang i udviklingslandene, gør vi et godt 
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arbejde, men hver gang vi underviser en 
voksen kvinde, sætter vi i virkeligheden 
undervisning i gang ikke alene for hende, 
IrÌen også for hendes 8 børn og antagelig 
også for hendes ægtefælle. Arbejdet i hjem- 
met, arbejdet i det praktiske erhverv, i den 
faglige virksomhed udføres i mange af disse 
lande af kvinder, og disse kvinder mangler 
i højeste grad uddannelse. 

Yi står over for den kendsgerning, at 
700 mill. mennesker i verden ikke kan læse 
og skrive. Hvordan tror vi mange af disse 
mennesker vil kunne kapere og udnytte en 
teknisk bistand, hvis de ikke først bliver 
sat i gang med at skrive og læse og forstå 
noget af det arbejde, der skal foregå? Af 
disse 700 mill. mennesker er langt den største 
del kvinder. 

FN har for længe siden, allerede i sin 
konstitution, slået fast, at, man går ind for 
lige ret for mænd og kvinder, og dette siges 
udtrykkelig i charteret. Den senere dekla- 
ration om menneskerettighederne slår fast 
igen og igen, at mænd og kvinder skal have 
samme rettigheder til uddannelse og til ud- 
vikling. Men hvordan står det i virkelig- 
heden til rundt omkring i verden? Alle de 
undersøgelser, der er foretaget inden for 
UNESCO og inden for FNs institut for 
undersøgelser vedrørende status for kvinder, 
viser, at i praktisk talt alle udviklings- 
landene-får kvinderne hverken den almene 
uddannelse eller den faglige uddannelse på 
lige fod med mændene. 

Der har været foretaget undersøgelser 
gang på gang. I 1952 fik vi en stor under- 
søgelse, der hed 홢Access of Women to Edu- 
cation"; i 1955 fik vi en stor publikation om 
홢Women and Education"; vi fik samme år 
홢The Education of Women for Citizenship"; 
vi fik 홢The Political Role of Women". 

Vi fik den ene undersøgelse efter den 
anden; men hvad skete der? Intet. Vi fik 
en stor undersøgelse sidste år om 홢Educated 
African Women"; om hvordan disse kvin- 
ders uddannelse var og deres indflydelse på 
samfundsforholdene dernede. Men der skete 
uhyre lidt i praksis. Man lavede en stor kon- 
ference i Ægypten mellem afrikanske kvin- 
der for at undersøge, hvorledes deres ud- 
dannelsesforhold lå. Det har ikke fået prak- 
tiske resultater. Det har været de nordiske 
delegationers opfattelse inden for UNESCO, 

at Norden var prædestineret til virkelig at 
gøre et arbejde på dette område, og jeg 
håber, at det vil være muligt, at nogle af de 
midler, der nu bevilges, kommer til at med- 
føre, at vi rent faktisk får et undervisnings- 
arbejde i gang for kvinderne i de pågældende 
lande. 

Videre håber jeg, at det vil være muligt 
at få en række af de fellowßhips, som vi vil 
gå ind for her i landet, dirigeret til at om- 
fatte kvinder, der vil gøre, et arbejde i 
udviklingslandene for oplysning, både al- 
men og faglig oplysning, for kvinderne. 
I dag er det således, at ca. 10-12 pet. af 
fellowships inden for de forskellige organisa- 
tioner ydes til kvinderne. Vi mangler her i 
landet virkelig at vise, at vi ikke alene i 
charteret og i teorien, men også i praksis i 
vor hjælp til disse lande vil gå ind for kvin- 
dernes ligestilling og vil tage kvinderne med 
i arbejdet. 

Der har i dag været talt så meget om 
bilateral og multilateral hjælp. Må jeg sige, 
efter jeg har fået nogen erfaring inden for 
området, at det er en ørkesløs og tom dis- 
kussion, fordi det er så vidt forskelligt, 
hvad der bedst egner sig. I  det ene praktiske 
projekt vil en multilateral hjælp være fuld- 
stændig på sin plads og det eneste nyttige 
og fornuftige, men på en hel række områder, 
især inden for undervisningsområdet, er det 
min bedste overbevisning at man kun kan 
komme til noget frugtbart ved at gå ind i en 
rent bilateral hjælp. Talen er derfor efter 
min opfattelse ikke om at støtte FNs 
arbejde, det vil vi alle sammen, men vi vil 
også gerne, at det arbejde, der sættes ind på 
dette specielle område, nemlig hjælpen til ud- 
viklingslandene, bliver så effektivt som mu- 
ligt. Der vil være områder, hvor det er helt 
oplagt at den kun bliver effektiv, hvis 
Danmark går i direkte kontakt med det 
enkelte land, og der vil være store, store 
områder, hvor det er klart at . FN må gå i 
spidsen, ganske simpelt fordi vore små 
midler slet ikke-vil række til til at sætte et 
praktisk og nyttigt arbejde i gang. 

Jeg henstiller derfor, at vi ikke bruger for 
megen tid til teoretiske diskussioner om 
disse planer, men venter, til vi kommer til 
det enkelte praktiske problem, og så siger 
til os selv, enten at dette praktiske arbejde 
kan løses bilateralt, eller at det kan løses 
multilateralt. Men lad være med at bruge 
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timer til en teoretisk diskussion på dette 
område. 

Henning Rasmussen: Jeg ved godt, at 
man ved at tage ordet uden for ordførernes 
række netop i en sag af denne karakter 
løber en ganske særlig risiko for at blive 
beskyldt for at tage patent på den, som det 
ærede medlem hr. K. B. Andersen udtrykte 
det. Jeg ønsker imidlertid ikke på nogen 
som helst måde at gøre fordring på at 
repræsentere dansk ungdom eller de yngre 
generationer i højere grad, end så mange 
andre ærede medlemmer af det høje ting 
gør, men jeg synes, et par bemærkninger fra 
de bageste, yngste rækker her i salen må 
være berettigede i denne sag. 

Det, jeg først og fremmest vil understrege, 
er, at denne sag har hele den danske ung- 
dom, både i og uden for ungdomsorganisa- 
tionerne, bag sig i langt højere grad, end jeg 
overhovedet kan mindes har været tilfældet 
i nogen sag siden krigen. De små forskelle, 
der er i opfattelsen af detaljerne med hensyn 
til, hvordan en eventuel hjælp skal gives, 
drukner fuldstændig i enighed om princip- 
pet, nemlig at vi uanset de pletter, der findes, 
og som skal renses væk, herhjemme, nu og 
for alvor må gøre noget for at støtte befolk- 
ningerne i udviklingslandene i deres stræben 
efter bedre kår. Denne enighed er kommet 
til udtryk fra så at sige alle ungdomsorgani- 
sationer i de nordiske lande, den har været 
temaet på mange ungdomsmøder og -konfe- 
rencer, og den har sidst været hovedtemaet 
på Dansk Ungdoms Fællesråds konference 
her i efteråret. 

Jeg synes, folketinget har grund til at 
glæde sig over den enighed og den interesse, 
som ungdommen viser her. Jeg synes, den 
er et godt tegn. Specielt når man så tit 
hører, at dansk ungdom kun er interesseret 
i sig selv, er rent egoistisk og kun interesserer 
sig for ting til gavn for sig selv, er det godt 
at konstatere, at det måske er ungdommen 
mere end nogen anden samfundsgruppe, 
der har presset på for at få forøget støtten 
til de to tredjedele af menneskeheden, der 
har levevilkår under det anstændige. 

Jeg vil gerne føje til, at efter min opfat- 
telse ligger der i denne enighed en advarsel 
til de mennesker ud over landet, der tror, 
at der her i Danmark kan rejses en stemning 

for at afvise en forøget dansk støtte til ud- 
viklingslandene under henvisning til, at vi 
også inden for landets grænser har store op- 
gaver, der ikke er løst tilfredsstillende 
endnu 홢 der har været nævnt Grønland, 
boligbyggeriet, uddannelsesproblemet og for- 
skellige sociale problemer, og der kunne 
nævnes mange flere. 

Jeg tror, at på samme måde som dansk 
ungdom kan se det, kan den altovervejende 
del af befolkningen se, at det stadig vok- 
sende svælg i levestandard mellem de vel- 
stående nationer og de fattige er den aller- 
alvorligste trussel imod fred og sikkerhed i 
verden 홢 og dermed også mod vor sikker- 
hed og fremgang 홢 der overhovedet eksiste- 
rer, og at det derfor må være en hovedop- 
gave for os at bidrage til at løse dette 
verdensproblem, samtidig med at vi løser 
de i denne sammenhæng mindre, hjemlige 
problemer. JL 

Må jeg så have lov at gøre en indskudt 
bemærkning, som jeg egentlig ikke er så 
forfærdelig glad for at gøre. De fleste af de 
mennesker, der har en positiv indstilling 
over for disse ting, har sikkert bemærket, 
at de, der i dag er tilbøjelige til at afvise 
dansk støtte til udviklingslandene under 
henvisning til de hjemlige problemer, i 
meget høj grad er de samme mennesker, som, 
når disse hjemlige problemer skal løses, er 
blandt de mest afvisende. Jeg har den op- 
fattelse, at Danmark har råd til både at 
løse de hjemlige problemer og at yde et 
rimeligt bidrag til løsningen af de inter- 
nationale. Jeg tror også, at den danske 
befolkning kan se, at frygten for de øko- 
nomiske virkninger af, at udviklingslan- 
denes befolkninger får produktivt arbejde, 
får beskæftigelse og bedre levestandard, 
gennemgående er ubegrundet. Enhver kan 
på den danske handelsstatistik se, hvilke af 
vore handelspartnere der er af værdi for os, 
og man kan ved at drage en simpel sammen- 
ligning se, at det gælder såvel internationalt 
som inden for landets grænser, at kun den, 
der har købekraft, er en kunde. 

Jeg vil gerne understrege det, som det 
ærede medlem hr. Arne Bertelsen har 
nævnt i dag, og som hans partis ordfører 
i en tidligere sag i de foregående dage har 
været inde på, tanken om, at vi bør anvende 
vore overflødige landbrugsvarer på en for- 
nuftigere måde, end vi gør i dag. Jeg tror, 
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der er mange, mange mennesker ud over 
landet, som har den opfattelse, at hvis 
folketinget havde været bedre forberedt i 
foråret, kunne vi have lavet en landbrugs- 
ordning, som måske kunne have været 
mere effektiv i sin virkning inden for land- 
bruget, og som samtidig kunne have givet 
det danske samfund rådighed over betyde- 
lige levnedsmiddelbeholdninger, en ord- 
ning, der, ikke bare fordi vi er i afsætnings- 
vanskeligheder, men også på længere sigt, 
konstruktivt uden yderligere omkostninger 
ud over dem, vi har i dag, kunne have gjort 
det muligt for os at sætte ind over for 
udviklingslandene. 

Min sidste bemærkning skal være denne: 
jeg vil håbe, at det kommende råd og den 
kommende styrelse, eller hvordan organi- 
sationsformen nu bliver, de, der skal an- 
sættes til samarbejdet med udviklings- 
landene, ikke får for snæver en ramme at 
arbejde inden for. Jeg siger det, fordi jeg 
har bemærket, at man så mange steder 
støder på den opfattelse: nu skal vi være 
forsigtige og holde os til det rent saglige, 
det neutrale, det rent tekniske. Man siger: 
vi skal ikke forsøge på at overføre vore sy- 
stemer til andre lande, for det kan vi dår- 
ligt være tjent med, man kan ikke omplante 
systemer. Det er rigtigt, det kan man ikke, 
og det skal vi ikke, men vi skal ikke lukke 
øjnene for, at en meget væsentlig årsag 
til, at disse lande er teknisk tilbagestående, 
er den, at de mangler organisation både i 
bund og i top af deres samfundsapparat og 
både på lokalt og på nationalt plan. Vi må 
ikke på grund af en for snæver målsætning 
for det kommende arbejde afskære os fra 
enhver som helst mulighed for at hjælpe 
et land, der kommer til os og beder om at 
få at vide, hvordan man opbygger en koope- 
rativ organisation, en arbejderorganisation, 
en fagforening eller andre af de organisa- 
tionsdannelser, som nu engang, uanset 
den uenighed der kan være i tinget om 
organisationernes plads i et" demokratisk 
samfund, må anerkendes som de væsent- 
ligste grundpiller, de væsentligste forudsæt- 
ninger for, at de samfund derude kan vokse 
op og blive det, vi gerne vil have, demokra- 
tiske samfund, men ikke nøjagtig med en 
struktur som den, vi har herhjemme. 

Udenrigsministeren (J.  O. Krag): Jeg 
tror, man skal være opmærksom på, at vort 
arbejde med hele den store sag, som i for- 
bindelse med lovforslaget er til behandling 
i tinget i dag, har mere end ét udgangs- 
punkt. Det er klart, at det ene udgangs- 
punkt. og det, der måske er talt mest om, 
og som måske også er det vigtigste, er 
selve nøden, selve mangelen på samfunds- 
organisation ude i udviklingslandene, det 
er alt det, der sammenlagt skaber det 
enorme svælg mellem denne klo des fattige 
og rige lande. Det IIlå naturligvis være det 
første og egentlige udgangspunkt. 

Der indgår imidlertid mange andre asnek- 
ter i dette problems behandling, og et andet ' 
er den vældige interesse for udviklings- 
landene, der er i dansk offentlighed og i 
den danske befolkning, i det hele taget. 
Jeg synes, vi har fået et stærkt indtryk af 
denne interesse gennem flere af indlæggene 
i dag, og jeg tror , at der i offentligheden 
under tankerne omkring disse problemer 
gør sig i det mindste to tendenser gældende. 
Den ene tendens er den, som måske især 
det ærede medlem hr. Henning Rasmussen 
repræsenterede ved sit indlæg. Den udtryk- 
ker utålmodighed, den udtrykker ønske 
om, at de rige lande, den vestlige verden, 
Norden og ikke mindst Danmark, kunne 
gøre endnu mere for udviklingslandene og 
kunne gøre det, endnu hurtigere. Det er 
hele den ungdom og alle de organisationer, 
kvindeorganisationer og en lang række 
meget energisk arbejdende private organi- 
sationer, f. eks. Mellemfolkeligt Samvirke, 
der repræsenterer den linje. De vil kræve 
af os, at vi forholdsvis hurtigt sætter hjæl- 
pen væsentligt i vejret og under inddrag- 
ning af alle disse kredses medvirken får 
præsteret en større dansk eller nordisk 
eller samlet vestlig hjælpeydelse. 

Der er imidlertid en anden tendens, som, 
så vidt jeg har forstået det, fuldt ud aner- 
kender de motiver, der ligger bag utålmo- 
digheden, men som stiller sig en lille smule 
skeptisk og spørger: er alt det, man nu 
foreslår vi skal gøre, tilstrækkelig gennem- 
tænkt, tilstrækkeligt koordineret? Er de 
beløb, man bevilger, og de formål, man vil 
anvende dem til, udpeget med tilstrækkelig 
omhu? Er hvert enkelt projekt tilstrække- 
ligt forberedt? 홢 De, der tilhører denne mere 



361 17/10 61: 1. beh., af f. t. 1. vedr. udviklingslandene. 362 

[Udenrigsministeren.] 
skeptiske linje, vil sige, at det hele jo ikke 
blot er et spørgsmål om hurtigst muligt at 
få bevilget flest muligt millioner; man vil 
i virkeligheden ved et nøje studium nå 
frem til noget i retning af det, det ærede 
medlem hr. Morten Lange sagde: man vil 
finde ud af, at det er uendelig svært at 
hjælpe u-landene, at det hele ikke er så 
snublende let, som det kunne se ud til. 
Det er vanskeligt at finde de rigtige hjælpe- 
måder, det er svært at kende problemerne 
ude i den del af verden, der er så fremmed 
fra vor, tilstrækkeligt til hurtigt at kunne 
fordoble, 3-, 4-, 5- eller 10-doble den hjælp, 
man vil yde, og derfor må der gå under- 
søgelser forud. Man må sikre sig en ordent- 
lig organisation, og man må sikre sig koor- 
dination, både internationalt og på hjemme- 
fronten. 

Jeg tror, at begge disse måder at behandle 
problemet på repræsenterer noget rigtigt, 
og jeg tror, vi må have begge tænkemåder 
ind i det arbejde, vi skål udføre. Det har 
man også forsøgt i det udvalgsarbejde, der 
er gjort, og i det lovforslag, som regeringen 
nu fremsætter. Der er gjort forskellige kriti- 
ske bemærkninger om udvalgsarbejdet, men 
jeg vil nu gerne sige, at jeg i tidens løb har 
læst en del materiale om hjælp til u-landene, 
og jeg synes oprigtig talt ikke, at den 
udvalgsbetænkning, der her foreligger, for 
folketinget og for dansk offentlighed, er 
det ringeste, man har set. Jeg synes egentlig, 
at det er et uhyre sobert og veludført 
arbejde, der her præsenteres for os. 

Udvalget er jo 홢 det var vist det ærede 
medlem hr. Per Federspiel, der gjorde op- 
mærksom på: det 홢 selv beskedent og 
påstår på ingen måde, at det har fundet 
det sidste ord i sagen, eller at nu er det 
sidste u-landsproblem løst. Man siger tvært- 
imod, at man her har fundet frem til et 
oplæg til diskussion, til et udgangspunkt 
for det videre arbejde, som så må udføres 
i det organisationsapparat, som det lov- 
forslag, vi behandler i dag, skal lægge 
rammerne for. 

Debatten i dag har i øvrigt ganske klart 
delt sig i to områder. Man har dels diskuteret 
selve det principielle: at hjælpe u-landene, 
dels har man diskuteret rammerne for den 
danske organisation, der skal formidle denne 
hjælp. 

På det principielle område er der vel 
egentlig ikke så forfærdelig stor uenighed. 
Jeg synes, at den ærede socialdemokratiske 
ordfører, hr. K. B. Andersen, havde en 
ganske udmærket formulering, idet han 
sagde 홢 hvis jeg må have lov at gengive 
hans tanke frit 홢 at det, der var tale om 
her, jo ikke var en kæmpemæssig julegave- 
idé, men at det var et spørgsmål om noget 
helt andet, nemlig at bryde den onde cirkel 
mellem fattige og rige nationer. Det ærede 
medlem sagde det ikke direkte, men jeg tror, 
han har tænkt på, at der her virkelig er en 
ond cirkel derved, at der er en tendens i 
verdensøkonomien til, at de fattige lande 
bliver stadig fattigere og de rigé stadig 
rigere. Denne udvikling skal brydes og 
bringes ind i nye baner, hvorimod det ikke 
er vor opgave blot at yde en sådan kortvarig 
hjælp, at de fattigdomsramte befolkninger 
for en kort stund glemmer deres fattigdom. 
Jeg synes, det er en ganske udmærket 
præsentation af opgaven. 

Det er klart, at politiske overvejelser må 
indgå i det, vi her forbereder, og her kan 
man diskutere, om hjælp til u-landene over- 
hovedet kan være upolitisk. Det mente 
venstres ærede ordfører, hr. Per Federspiel, 
ikke, og han spurgte: er FN-hjælpen egentlig 
upolitisk? Jeg synes faktisk, det ærede med- 
lem har ret i at spørge sådan. Man kan drøfte 
det, det er problematisk 홢 men hjælpen 
er i hvert fald upolitisk i den forstand, at 
det ikke specielt er Frankrig, specielt USA 
eller specielt Rusland, der yder denne hjælp 
og øver et politisk påtryk igennem den. Det 
er De Forenede Nationer sammenlagt, der 
gør det. At så visse af De Forenede Natio- 
ners medlemmer 홢 herunder de kommu- 
nistiske lande 홢 yder forbløffende små 
bidrag, ja, det er en anden sag. Men i 
snæver forstand synes jeg godt denne hjælp 
kan kaldes upolitisk. 

Det er rigtigt, som det er understreget 
af næsten alle de ærede ordførere og andre 
deltagere i debatten, at hjælpen ikke må 
benyttes til at øve politisk påtryk. Men det 
er også rigtigt, som det ærede medlem hr. 
Per Federspiel sagde, at det dog må være 
en væsentlig del af hjælpen at udbygge rets- 
systemet i de pågældende lande og hjælpe 
dem til at udvikle et retssamfund. Jeg synes, 
at det ærede medlem hr. Henning Rasmus- 
sen i sit indlæg her til allersidst har fuld- 
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stændig ret i, at i hvert fald en af de væsent- 
ligste ting, man må hjælpe u-landene med, 
er at opbygge en samfundsorganisation, at 
lære dem at danne fagforeninger, sygekasser 
홢 og arbejdsgiverforeninger naturligvis 홢 
at have en kommunal organisation, at admi- 
nistrere en havn og at opbygge et skole- 
væsen. Netop herigennem kan hjælpen 
blive en hjælp til selvhjælp, og derved bliver 
den et overgangsfænomen i analogi med 
Amerikas Marshallhjælp til Vesteuropa, som 
det ærede medlem hr. Per Federspiel hen- 
viste til. 

Om hjælpen skal være multilateral eller 
bilateral, kan man diskutere længe. Jeg tror 
egentlig, at det ærede medlem fru Edel 
Saunte satte fingeren i problemets centrum 
ved at sige: den skal være begge dele, men 
nogle opgaver løses bedst multilateralt, 
andre bedst bilateralt. Jeg tror ikke, man 
skal teoretisere denne debat. Jeg vil dog 
gøre opmærksom på, at man skal være klar 
over, at den aller-allerstørste hjælp, der i 
øjeblikket ydes udviklingslandene, er bilate- 
ral; jeg tænker på de gamle kolonilande, der 
yder kæmpemæssige summer til opbygning 
af de områder, de tidligere har besiddet. 
Den multilaterale hjælp gennem De For- 
enede Nationer er således det nye og 홢 vil 
jeg stadig mene 홢 den del af hjælpen, der 
bør vokse kraftigst. Men som sagt er jeg 
enig i, at der ved siden af også både kan og 
bør ydes en bilateral hjælpeindsats. 

Spørgsmålet er, om der kommer en tredje 
slags hjælp, der er en mellemting mellem 
den bilaterale og den multilaterale, en 
hjælp, som især det ærede medlem hr. Per 
Federspiel hentydede til, nemlig en euro- 
pæisk hjælp. Der var en vidt forskellig 
vurdering af det udvidede europæiske fælles- 
markeds indsats, efter som man hørte det 
ærede medlem hr. Morten Lange eller lyttede 
til det ærede medlem hr. Per Federspiel. 
Jeg er tilbøjelig til at tro, at det er det ærede 
medlem hr. Per Federspiel, der har ret. Jeg 
tror, at et Vesteuropa samlet i et stört 
fællesmarked vil kunne yde en hjælp til 
udviklingslandene, ikke alene gennem det, 
vi her kalder teknisk bistand, med kapital, 
undervisning og uddannelse, men også 
handelspolitisk, en bistand, der på effektiv 
måde kan lette u-landene i deres udvikling. 

Det vil være uhyre vigtigt, om man kan 

knytte så mange udviklingslande som muligt 
til det vesteuropæiske fællesmarked i asso- 
cieringsordninger og give dem en virkelig 
fair adgang til at sælge de råvarer, de frem- 
bringer, og naturligvis også deres industri- 
varer på bedre handelspolitiske betingelser, 
end de hidtil har haft. Derfor tror jeg, at 
man også skal lytte til den europæiske tone 
i hele den brogede problemverden, vi her 
stilles over for. 

Jeg vil gerne gøre et par bemærkninger 
om det principielle, men inden jeg gør det, 
vil jeg sige en lille smule om rammen. 
På dette område fik lovforslaget en over- 
ordentlig velvillig behandling af adskillige 
af de ærede ordførere, hvorimod der fra 
enkelte sider og især fra venstres ærede ord- 
fører lød temmelig kritiske bemærkninger. 
Jeg forstod nærmest det ærede medlem hr. 
Per Federspiel sådan, at han mente, at 
det, der her foreslås, med et stort råd, hvor 
der er vid adgang til medlemskab, en sty- 
relse på 12-14 mennesker og så nogle særde- 
les små og effektive udvalg, der sammen 
med et sekretariat skal udføre det egentlige 
arbejde, var et Parkinsonfantasif oster eller 
nærmest en stor og fuldstændig meningsløs 
Storm P.-maskine, og jeg forstod også, at 
det ærede medlem mente, at alle disse 
opgaver var så politiske og så storpolitiske, 
at de skulle være statsopgaver og ikke 
noget for veldædige mennesker. Ja, venstres 
ærede ordfører gik endda så vidt som at be- 
tragte den tankegang, der ligger bag lov- 
forslaget, som uansvarlig og fornærmende 
over for det høje folketing. 

Jeg er nu ikke sikker på, at det ikke vil 
vise sig, at det ærede medlem hr. Per Feder- 
spiels afvisning af vort forslag er lidt for 
flot og har lidt for stort anlagte politiske 
vurderinger som sit hovedmotiv og tager 
for lidt hensyn til, hvor vigtigt det er at 
have en bred folkelig basis for det, der her 
skal gøres. Det kan jo ikke nytte noget, at 
vi stiller os i en så overlegen storpolitisk 
positur, at vi slet ikke kan se, at de folkelige 
foreninger og de folkelige organisationer har 
en stor og positiv mission på dette område. 

Nu har vi hørt adskillig kritik af, at 
ydremission ikke var med i det forberedende 
arbejde; selv det ærede medlem hr. Per 
Federspiel deltog i denne kritik. Men hvor- 
dan ville det gå, hvis vi udbyggede den 
videre administration på disse områder 
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uden hverken at have ydremission eller 
højskolebevægelsen, Mellemfolkeligt Sam- 
virke, ungdomsbevægelser, kvindebevægel- 
ser, forskellige kooperative, kulturelle og 
skolemæssige bevægelser med i arbejdet? 
Ja, så ville denne kritik blive tifold stærkere, 
og med rette. Vi skal også tænke på, at hvis 
vi virkelig vil nå frem til at anvende til 
disse opgavers løsning ikke blot som i øje- 
blikket 20-30 mill. kr. pr. år 홢 summer, der 
her er blevet kritiseret som værende alt 
for beskedne 홢홢홢 men det dobbelte, det tre- 
dobbelte eller det firdobbelte, så behøver 
vi de folkelige organisationers medarbejde, 
og skal vi have dem som medarbejdere, må 
vi virkelig også give disse organisationer ad- 
gang til i det råd, vi nedsætter, at deltage i 
rådgivningen bag ved den administration, 
der skal udøves. 

Jeg er meget taknemlig over det ærede 
medlem fru Edel Sauntes indlæg. Jeg synes, 
det var et meget centralt indlæg. Det er 
rigtigt, at teknisk bistand ikke blot er et 
spørgsmål om økonomi eller teknik. Det er 
et spørgsmål om sociale og kulturelle proble- 
mer, det er et spørgsmål om undervisning 
og uddannelse, det er et spørgsmål om men- 
neskelige problemer overført til u-landene, 
menneskelige problemer i den allerbredeste 
forstand, og her behøver vi et forum bag os 
til at støtte os og til at inspirere os, et forum, 
der går langt videre end til den 3 mands 
komité, det ærede medlem hr. Per Feder- 
spiel ville sætte til at ordne det hele. 

Jeg var også meget glad for det ærede 
medlem hr. Henning Rasmussens indlæg. 
Der er for mig ingen tvivl om, at ungdoms- 
bevægelser og kvindebevægelser har gjort 
en særlig indsats og føler et særligt ansvar, 
og det bør vi lade os inspirere af, og vi bør 
samtidig lade disse organisationer få lov 
til at arbejde videre med tingene. Derfor er 
det, vi foreslår dette store råd. Det er jo 
ikke et administrativt organ, det er ikke 
et råd, der skal koste ret mange penge, men 
det er et råd, hvor meninger kan brydes og 
initiativer komme frem, hvorefter så en 
mindre gruppe mennesker sammen med et 
koncentreret administrationsapparat effek- 
tivt, billigt og hurtigt træffer de nødvendige 
administrative afgørelser. 

Jeg forstår godt, at man kan være kritisk 
indstillet over for et institut; det var flere 

af de ærede medlemmer, bl. a. de ærede 
medlemmer fru Hanne Budtz og fru Else- 
Merete Ross. Jeg forstår godt denne skepsis. 
Når vi er gået lidt hurtigere frem med 
instituttet, end det oprindelig var udvalgets 
tanke, skyldes det vor deltagelse i nordisk 
samarbejde. Det har nemlig vist sig, at man 
både i Sverige og i Norge er meget langt 
fremme på disse områder. Jeg havde egent- 
lig troet, at når vi på Nordisk Råds initiativ 
fik den nordiske ministerkomité om disse 
problemer, kunne vi bl. a. enes om et 
fællesnordisk institut, der så kunne supplere 
det arbejde, der gøres på universiteterne, 
og uddrage de resultater af forskningen, 
som kunne være nyttige for det praktiske 
arbejde i u-landene. Det har imidlertid 
vist sig, at sådan kan det ikke blive, idet 
man fra svensk side allerede har besluttet 
at oprette et institut, der skal specialisere 
sig på Afrika; også i Norge har man, så vidt 
jeg har forstået det, besluttet sig for at 
oprette et institut, og vor mulighed for at 
komme ind i et nordisk samarbejde, vor 
chance for at komme med, er, at vi opretter 
noget lignende og vælger Asien, som vel 
for resten rummer de u-lande, vi traditionelt 
står i den mest intime forbindelse med. 

Institut er måske egentlig et forkert ud- 
tryk; det kan være, det er dette forkerte 
navn til den nye institution, der rejser 
kritikken. Måske skulle man kalde det 
noget helt andet. Jeg tror, det var det ærede 
medlem fru Else-Merete Ross, der havde 
et meget bedre udtryk end institut, idet 
det ærede medlem kaldte det dokumenta- 
tionscenter. Det kan jeg helt gå med til. 
Det er ikke tanken, at man skal oprette 
noget, der kan konkurrere med universi- 
teterne; det er kun tanken at oprette noget 
meget nødtørftigt, der i samarbejde med de 
andre nordiske lande skal give os den 
forskningsmæssige dokumentariske bag- 
grund, uden hvilken de mange millioner 
måske bliver givet forkert ud. 

Også det nordiske samarbejde har man 
været skeptisk over for fra nogle sider. 
Den ærede ordfører for det radikale venstre, 
fru Else-Merete Ross, mente, at når man 
så, hvor svært det var at blive enig om 
noget internationalt, hvorfor skulle man 
så yderligere komplicere situationen ved 
også at have noget fællesnordisk? Her vil 
jeg gerne henvise til det ærede medlem fru 
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Edel Sauntes indlæg. Det er jo nemlig 
sagen, at noget af det fundamentale at 
meddele ud til de nye lande er uddannelse, 
undervisning, også undervisning i at læse 
og skrive, i familiekundskab, i hygiejne og 
i mange andre ting. 

Her har vi den opfattelse, at vi måske 
fra nordisk side har en særlig baggrund, 
ikke blot på disse rent elementære under- 
visningsmæssige områder, men også i vor 
folkeskole og vor folkehøjskole og måske 
på det videnskabelige område. Derfor er 
det tanken, at de nordiske lande i fælles- 
skab skulle finde ud af, hvilke steder i 
u-landene man kunne oprette uddannel- 
sescentre, specialiseret på den ene eller 
den anden måde, oprettet og ledet af 
de nordiske lande i fællesskab. Jeg tror 
ikke, dette er så tosset en idé. Det er 
selvfølgelig mere indviklet, end hvis hvert 
nordisk land gjorde noget for sig, eller 
hvis hvert nordisk land gjorde noget for 
sig blot i samarbejde med FN, men som- 
me tider er man nødt til at gøre mere ind- 
viklede ting i håb om derved at gøre noget, 
der er rigtigere. 

Jeg er ganske enig med de ærede ord- 
førere, der har fremhævet, at hjælpen til 
u-landene selvfølgelig ikke i ringeste måde 
fritager os for forpligtelser over for Grøn- 
land. Det er helt klart. At hjælpen til 
u-landene skulle kunne give os en und- 
skyldning for at gøre mindre ved den 
sociale udvikling herhjemme, forekommer 
mig ganske selvmodsigende. Det kan kun 
gøre vor forpligtelse på det socialpolitiske 
område herhjemme større, at vi med så 
store beløb deltager i det arbejde, den 
internationale solidaritet fører med sig. 

Jeg beder undskylde min lange replik, 
men jeg har gerne villet svare på så mange 
af de problemer, der har været fremme, 
som muligt. Jeg må naturligvis henvise 
til, at nogle af de problemer, vi her har 
drøftet, kan løses i folketingsudvalget, 
men de fleste af dem vil først over en 
meget længere periode kunne løses i de 
organisationer, man under arbejdet i folk- 
ketingsudvalget skal finde frem til de rig- 
tige rammer for. 

Jeg vil takke de ærede ordførere for den 
positive indstilling og håber på et godt og ; 
frugtbart udvalgsarbejde. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

-Lovjors'lagets overgang til anden behandling 
vedtoges uden afstemning. 

K. B. Andersen: Jeg foreslår, at lov- 
forslaget henvises til et udvalg på 17 med- 
lemmer. 

Uden forhandling eller afstemning 
vedtoges dette forslag. I 

Formanden: Der er ikke mere på dags- 
ordenen. 

Medlem af folketinget From, har med- 
delt mig, at han ønsker til forsvarsministe- 
ren at stille følgende spørgsmål: 

홢En meddelelse i dagspressen går ud 
på, at luftforsvaret af Jylland-Fyn i dag 
er betydelig dårligere end 9. april 1940. 

Kan dette være rigtigt, og i så fald, 
hvad agter forsvarsministeren at fore- 
tage i den anledning?" 
Spørgsmålet vil blive optaget på dags- 

ordenen for tingets førstkommende spørge- 
tid efter spørgetiden onsdag den 18. ds. 

Folketingets næste møde afholdes i mor- 
gen, onsdag den 18. oktober, kl. 13 med 
følgende dagsorden: 

1) Spørgsmål til ministrene. 

2) Valg -al 17 medlemmer til et udvalg an- 
gående: 

Forslag til lov om oprettelse af Det 
danske Råd for teknisk Samarbejde 
med Udviklingslandene. 

3) Anden behandling af: 

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 
m. v. 

4) Første behandling af. 

Forslag til lov om ændringer i lov om 
menighedsråd. 

Mødet hævet kl. 1637. 
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7. møde.  

Onsdag den 18. oktober kl. 13. 

Formanden: Medlem af folketinget Poul 
Møller har meddelt mig, at han ønsker til 
indenrigsministeren at stille følgende spørgs- 
mål: 

홢Vil indenrigsministeren i henhold til 
§ 19, stk. 3, i folketingets forretnings- 
orden give tinget en redegørelse for 
civilforsvarets nuværende tilstand og 
for, hvilke foranstaltninger der påtænkes 
eller er truffet for at beskytte befolk- 
ningen imod virkninger af radioaktivt 
nedfald og i katastrofetilfælde?" 
Spørgsmålet vil blive optaget på dags- 

ordenen for tingets førstkommende spørge- 
tid efter spørgetiden i dag. 

Den første sag på dagsordenen var: 

Spørgsmål til ministrene. 

Af Ninn-Hansen til socialministeren: 
"Agter socialministeren at anerkende 

den af Danmarks aktive Handelsrejsende 
oprettede arbejdsløshedskasse efter de nu 
fremkomne oplysninger, der bl. a. om- 
fatter meddelelse om, at arbejdsløheds- 
kassen har 636 medlemmer?" 

Ninn-Hansen: Det er jo ikke første gang, 
vi drøfter denne sag i det høje ting. Siden 
de handelsrejsende for godt to år siden 
søgte om statsanerkendelse for deres arbejds- 
løshedskasse, har sagen været drøftet flere 
gange, og jeg kan kun udtrykke håbet om, 
at denne meningsudveksling med den højt- 
ærede socialminister skal blive den sidste 
om statsanerkendelse af denne kasse. 

Jeg skal helt afholde mig fra at knytte 
bemærkninger til de tidligere diskussioner, 

som den nuværende højtærede socialmini- 
ster jo heller ikke har været impliceret i 
eller haft ansvar for. Det afgørende må 
være, at de handelsrejsende foruden at op- 
fylde lovens bestemmelser om statsaner- 
kendelse også har bevist, at der er behov 
for oprettelsen af deres arbejdsløshedskasse, 
og dette mener jeg er bevist. 

På Danmarks aktive Handelsrejsendes 
sidste årsmøde blev der udtalt et enstem- 
migt ønske om at opnå adgang til en ar- 
bejdsløshedsforsikring, ligesom det blev 
præciseret, at medlemmerne ønskede danne 
forsikring gennem deres egen arbejdsløs- 
hedskasse og ikke gennem en af de be- 
stående. Efter at den nye ansøgning var 
sendt ind til arbejdsdirektoratet og social- 
ministeren, åbnede de handelsrejsende på 
ny for tilgang af medlemmer. Medlemstallet 
i arbejdsløshedskassen var, da vi sidst 
drøftede sagen i det høje ting, 257. Med- 
lemstallet er efter de sidste oplysninger, jeg 
har fået, i dag 742. Der er altså i løbet af 
den halve snes dage, hvor der har været 
åbent for tilgang af nye medlemmer, tale 
om næsten en tredobling, og denne arbejds- 
løshedskasse har altså i dag et antal med- 
lemmer, der vel ligger over 12-15 af de 
bestående kasser med statsanerkendelse. 
Der er således en 20-25 pet. af arbejdsløs- 
hedskasserne, der har færre medlemmer, 
end de handelsrejsendes kasse har. 

Efter fremkomsten af disse nye oplysnin- 
ger håber jeg, at der ikke længere er uenig- 
hed om, at anerkendelse bør gives, og jeg 
håber på en hurtig afgørelse af spørgsmålet. 
Jeg har ganske vist set, at et af regeringens 
medlemmer, den højtærede handelsmini- 
ster, i en udtalelse til Jyllands-Posten for 
den,.6. oktober har villet henvise de handels- 
rejsende til en anden arbejdsløshedskasse. 
I indledningen til interviewet står følgende 
홢 jeg anmoder om tilladelse til at citere 홢: 

홢De handelsrejsende skal næppe gøre 
sig større forhåbninger om, at deres for- 
nyede henvendelse til socialministeriet 
om statsanerkendelse af deres arbejds- 
løshedskasse vil give noget resultat, 
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