Aftale om COVID-19 Hjælpepakke III
Regeringen og V, RV, SF, K, EL, LA og ALT

9. oktober 2020

SPOR 1: Uddannelse, SRSR/Ligestilling og sundhed: Den globale nedlukning som følge af
COVID-19 har holdt børn verden over væk fra skolen i lang tid. Særligt de unge, pigerne og
kvinderne er blevet begrænset. Det skal vi kæmpe imod. Gamle dyder og kønsroller skal
ikke igen vinde indpas. Det samme gælder inden for ligestilling og kvinders og pigers rettigheder og deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Samtidig skal vi sikre
at andre fremskridt på sundhed fx HIV/AIDS ikke lider under fokus på COVID-19.
1. Uddannelse blandt sårbare befolkningsgrupper i Etiopien.

Mio. kr.

35

Indsatsen sigter efter at integrere flygtninge i Etiopien i det nationale uddannelsessystem.
Programmet indeholder såvel en COVID-19 komponent, der kan sikre fortsat undervisning
på trods af nedlukningen af de fysiske skoler i landet, som en komponent med fokus på pigers uddannelse og selvstændiggørelse. Sidstnævnte skal også øge pigernes uddannelsesmæssige aspirationer og reducere børneægteskaber og kønsrelateret vold. Programmet er
et innovativt samarbejde mellem Verdensbanken og Global Partnership for Education
(GPE), hvor der vil accelerere GPEs arbejde med at styrke uddannelsessektoren i Etiopien,
herunder integrering af flygtninge i det nationale uddannelsessystem og en skærpet indsats i forhold til piger og kvinder. Et dansk bidrag på 35 mio. kr. (5 mio. USD) vil udløse en
'multiplier' fra Global Partnership for Education, hvilket sammen med midler fra Verdensbanken ville resultere i et samlet program for mere end 500 mio. kr. (80 mio. USD).
Partnerorganisation: Verdensbanken, herunder Global Partnership for Education
2. Global Partnership for Education - kernebidrag

35

COVID-19 har verden over resultereret i, at mange børn i udviklingslandene er kommet
langt bagud i deres skolegang og mange, herunder særligt piger, risikerer aldrig at komme
tilbage til skole igen. FN har advaret, om at pandemien har skabt omfattende forstyrrelse
af verdens uddannelsessystemer, med risiko for læringstab, der vil overgå mere end en generation af elever. Et kernebidrag til GPE vil forebygge dette ved at støtte opbygningen af
modstandsdygtige uddannelsessystemer i de mest sårbare lande, herunder sikker genåbning af skoler, distance læring og en øget indsats for piger.
Partnerorganisation: Global Partnership for Education
3. Education Cannot Wait.

64

Fokus på pigers uddannelse i sårbare situationer. Målet er at nå dem, der er længst bagud
med kvalitet og inkluderende uddannelse muligheder, samtidig med, at man forbedrer måden, hvorpå uddannelse koordineres og leveres i nødsituationer og langvarige kriser. Det
er mere aktuelt end nogensinde. Der vil være tale om et ekstra kernebidrag i tillæg til den
fireårige bevilling på 250 mio. kr., ECW har fået for 2019-2022.
Partnerorganisation: Education Cannot Wait

1

4. Reproduktiv sundhed og rettigheder.

20

UNFPA Supplies er en tematisk fond under UNFPA, som styrker nationale sundhedssystemer inden for seksuel og reproduktiv sundhed fx adgang til prævention og livsreddende
medicin til gravide/mødre. Adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed er afgørende både
for sundhed og for bæredygtig socioøkonomisk udvikling. Hvis der ikke handles nu, kan COVID-19’s afledte konsekvenser betyde stigende mødredødelighed, flere teenagegraviditeter og usikre aborter. UNFPA anslår, at hvis lockdown fortsætter i yderligere 6 måneder, og
der er mangel på adgang til sundhedsydelser, vil det betyde op til 7 mio. ekstra uønskede
graviditeter. Dermed risikerer COVID-19 pandemien at få langsigtede negative konsekvenser for den enkelte kvinde/ pige, hendes familie og samfundet. UNFPA Supplies står for
over 40 % af alle donerede præventionsmidler til udviklingslande og er en af de mest effektive og konkrete måder at bidrage til pigers og kvinders SRSR.
Partnerorganisation: UNFPA
5. Støtte til lande udfordret af HIV/AIDS, TB og Malaria.

25

Den Globale Fond spiller en central rolle i forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og pandemier i de mest udsatte lande. Fonden har hidtil finansieret sin akutte COVID-19 indsats ved at omdirigere 700 mio. USD ubrugte midler på anmodning fra samarbejdspartnere. Fonden søger nu særskilt støtte til et genopbygningsprogram (budget 5
mia. USD) med fokus på at styrke sundhedssystemer, sikre frontline sundhedsarbejdere og
områder mest ramt af COVID-19’s konsekvenser for HIV, TB og Malaria, primært i Afrika.
Programmet er en del af det fælles EU/WHO m.fl. COVID-19 ACT Accelerator, på (gen)opbygning af bæredygtige sundhedssystemer.
Partnerorganisation: Globale Fond for Bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria
6. Opbyggelse af COVID-19 kapacitet i udviklingslande.

11

UNICEF Supply Division i København er blevet anmodet af UNICEF om at have og drive lager for COVID-19-beskyttelsesudstyr i et år. Det er udstyr til brug for lande i Afrika og
Asien. Ved at bidrage til dette sikres et tilstrækkeligt lager for beskyttelsesudstyr, der hurtigt vil kunne bringes ud til de regioner, hvor behovet er størst. Adgang til beskyttelsesudstyr er afgørende for en effektiv global respons mod COVID-19.
Partner: UNICEF

SUM Spor 1

190

SPOR 2: Menneskerettigheder, frihedsrettigheder, arbejdstagerrettigheder og demokrati: Mange lande – og særligt de afrikanske– har skulle finde en yderst vanskelige balance mellem tiltag for at inddæmme omfanget af COVID-19 og at undgå, at nedlukningen
af samfundet fratager de fattigste deres daglige levebrød. Covid-19 har derfor forstærket
presset på menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, tros- og tankefrihed,
ytrings- og mediefrihed, civilsamfundets råderum, demokrati og god regeringsførelse i
mange udviklingslande.
7. FN’s menneskerettighedsarbejde.

Mio. kr.

10

OHCHR udsendte i juni en appel om finansiel støtte til deres indsatser ift. COVID19 (’Voluntary Fund for Technical Cooperation in the field’) for at modvirke det stærkt stigende pres
på menneskerettighederne i mange udviklingslande lande pga. COVID19. Presset opleves
især på frihedsrettighederne og kvinders rettigheder, men også på fx arbejdstagerrettigheder.
Partnerorganisation: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
8. Aktivt civilsamfund for fremme og beskyttelsen af menneskerettigheder inkl. arbejdstagerrettigheder.

25

Som led i COVID-19 Hjælpepakke II etableredes puljen for ’Styrkelse af civilsamfundets råderum’, der har til formål at styrke modstandsdygtige og uafhængige civilsamfund i det
globale syd, hvor civilsamfundets råderum er blevet indskrænket med en stigning i menneskerettighedsovertrædelser og restriktioner som konsekvens af COVID-19-krisen. Puljen
støtter kapacitetsudvikling og/eller fortalervirksomhed for proaktivt at imødegå overtrædelser, restriktioner og tilbageslag for menneskerettighederne, f.eks. hvad angår foreningsforsamlings- og ytringsfrihed, arbejdstagerrettigheder og trosfrihed.
Puljen fra hjælpepakke II var på 15 mio. kr. og har to ansøgningsrunder i 2020. Puljen har
haft stor søgning, samtidigt med at rettigheder forsat er under pres med bl.a. arbejdstagerrettigheder som et område, der fortsat kræver fokus.
Puljen øges med 25 mio. kr. og forlænges samtidig ind i 2021 for at tilbyde støtte til flere
civilsamfundsorganisationer, fagforeninger, arbejdsmarkedsorganisationer mm. Derudover
gives der nu mulighed for at søge om bevillinger på op til 3 mio. kr. mod aktuelt 750.000
kr.
Der vil blive skabt en særligt fast-track ansøgningsproces for større og mere erfarne organisationer, så pengene kan komme ud at arbejde hurtigst muligt. Støtteværdige ansøgninger
på mindre beløb vil fortsat blive bevilget automatisk, så bredden og de små organisationer
også kommer i spil.

Partnerorganisation: CISU med henblik på ansøgninger fra danske civilsamfundsorganisationer, fagforeninger m.m.

SUM Spor 2

35

SPOR 3: ”Build Back Better and Greener: Udviklingslandenes økonomier er hårdt ramt af
COVID-19 krisen. De afrikanske lande samlet set er for første gang i 25 år i recession. Antallet af ekstremt fattige i verden ser ud til at stige. Der er derfor behov for en akut genstart
af den afrikanske økonomi – særligt de små og mellemstore virksomheder – men vi skal
også tænke langsigtet og forsøge at bruge det til noget konstruktivt. Vi skal udnytte de muligheder, der følger med, så økonomierne kan blive grønnere og mere bæredygtige. Vi skal
fremtidssikre den afrikanske økonomi.
9. Grøn elforsyning til sundhedsklinikker i Afrika.

Mio. kr.

40

Over 70% af sundhedsklinikkerne i Afrika syd for Sahara har ikke adgang til stabil elforsyning og 25% har slet ikke elektricitet installeret på klinikken. Projektets målsætning er at
give 2000 sundhedsklinikker adgang til solenergi gennem ”plug & play mini-elnet”, som
bygger på en simpel containerløsning med solpaneller og batteri. Elektricitet er centralt for
at sikre køling til vacciner, men også for at sikre rent vand til klinikkerne, air conditioning/ventilatorer, lys og opladning af mobiltelefoner til livsvigtig kommunikation. Dertil vil
projektet sikre 50.000 solenergi produkter til køling af medicin og vandpumper. Endelig vil
denne indsats være en vigtig grøn stimulus pakke for den hårdt ramte decentrale solenergisektor i Afrika, som stadig er i en opstartsfase og først i de senere år er begyndt at kunne
operere på markedsvilkår.
Partnerorganisation Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), under Verdensbanken, i samarbejde med World Health Organization (WHO)
10. Jobskabelse, grønne lånegarantier, små og mellemstore virksomheder.
Mikro, små og mellemstore virksomheder (MSMV) udgør hjørnestenen i de afrikanske økonomier. Det er her, der sker lokal innovation, jobskabelse, grøn omstilling, etc. Men virksomhedernes vækstpotentialer er stærkt begrænset af utilstrækkelig adgang til lån til nødvendige investeringer. Det vurderes, at omkring halvdelen af de estimerede 44 millioner
formelle afrikanske MSMV’er mangler adgang til lånekapital for at kunne operere og vokse.
Det skyldes, at bankerne anser risikoen for lån til virksomhederne for at være for høj. Covid-19 krisen har kun forværret denne udfordring.
African Guarantee Fund (AGF) spiller en afgørende rolle ved at yde lånegarantier til afrikanske banker, så de kan investere og skabe jobs. AGF garanterer typisk 50% af bankernes
lån til MSMV’erne. AGF har stor succes med at yde garantier til investeringer i grøn omstilling, som samtidig skaber mange nye jobs. AGF er i stand til at geare sin garantikapital med
en faktor 8, dvs. at 1 kr. fra AGF’s garantikapital mobiliserer 8 kr. i privat kapital til MSMV
investeringer. AGF har garantiaftaler med 160 banker og finansieringsinstitutioner i 40 afrikanske lande.
Partnerorganisation: African Guarantee Fund

60

11. Urbant sikkerhedsnet, unge og jobskabelse i Etiopien.

20

Programmet handler om at genoprette økonomierne i større etiopiske byer på en social
og inklusiv måde. Særlig fokus på jobs til kvinder og unge samt udrulning af det nationale
sikkerhedsnet til et større antal byer. Programmet vil arbejde for at inkludere flygtninge og
deres værtssamfund under det sociale sikkerhedsnet. Den største komponent under programmet er et cash-for-work og livelihood-program, hvor klienterne modtager bistand,
rådgivning, sociale ydelser mod at udføre arbejde som fx at forbedre lokalmiljøet gennem
bl.a. bæredygtige og mere klimavenlige løsninger. Ved udfasning af programmet vil klienterne modtage bidrag til opstart eller udvidelse af egen virksomhed. Programmet sigter tillige mod at nedbryde barrierer for adgang til arbejdsmarkedet for unge med lav uddannelse gennem et særligt mentor-lærepladsforløb i samarbejde med private virksomheder,
hvor unge får mulighed for at oparbejde relevant erhvervserfaring og teknisk træning. De
unge vil modtage træning i IT-kundskaber og jobsøgning. Programmet har kørt siden 2016
og således allerede i gang.
Partnerorganisation: Verdensbanken
12. Unge og kvinder i anstændige, grønne jobs i Somalia.

20

Indsatsen støtter virksomheder i hele Somalia og med fokus på de 2 følgende indsatser:
1) Lån og teknisk støtte til de 17 virksomheder i den Nordiske Fond for at undgå konkurser
og fyringer og i stedet Build Back Better and Greener; 2) Lån og teknisk støtte til nye virksomheder og inddrage virksomhederne i Nordiske Fonds succesrige model. For begge indsatsområder er det centrale fokus at sikre arbejdsplader og virksomhedsejerskab af kvinder og unge, rettigheder på arbejdsmarkedet, grøn omstillinger og grøn produktion af dagligdagsfornødenheder. Eksempler er bæredygtig produktion via solgeneratorer i stedet for
dieselgeneratorer, vind og solenergi, water and waste management og cirkulære forretningsmodeller (leasing af traktorer, peer-to-peer delingsmodeller, genbrug og bedre vedligeholdelse).
Partnerorganisationer: IFU – Nordisk Fond
13. Safe Trade Emergency Facility: Projektet vil etablere faciliteter, der skal sikre at import
og eksport sker sundhedsmæssigt forsvarligt for derigennem at sikre jobs og understøttelse af livsgrundlaget i Østafrika. TradeMark East Africa har spillet og spiller fortsat en helt
afgørende rolle i opretholdelsen af samhandelen i regionen. Safe Trade faciliteten vil bl.a.
fokusere på at sikre en fortsat og smidig handel af essentielle varer, herunder medicin og
madvarer og understøtte de sårbare handlende (især kvinder), der lever af at transportere
deres varer over landegrænser til markeder mv.

20

Partnerorganisation: TradeMark East Africa
SUM Spor 3

160

TOTAL SUM (tilbageværende ramme fra Stand-by pulje)

385

