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Pressemeddelelse
International Demokratidag
Den Internationale Demokratidag 15. september fejres verden over, og hos DIPD er
dagen en anledning til at fejre demokratiske fremskridt rundt omkring i verden.
DIPD-formand, Henrik Bach Mortensen, udtaler:
Vi arbejder målrettet for at understøtte udviklingen af demokratiske samfund i
Afrika, Asien, Latinamerika og Mellemøsten sammen med de danske politiske
partier. Demokrati er mere end afholdelse af frie og regelmæssige valg. Det
handler i lige så høj grad om en demokratisk politisk kultur, hvor der eksisterer
det nødvendige politiske rum til debat. DIPD arbejder gennem inspiration, vidensdeling og kapacitetsopbygning med afsæt i danske demokratiske traditioner og erfaringer.

Dagen fejres i flere samarbejdslande, herunder i Bhutan, hvor DIPD-direktør, Bjørn
Førde, medvirker i fejringen af det unge demokrati. DIPD har siden 2012 bidraget til den
demokratiske udvikling i Bhutan og støttet en række organisationer med særligt fokus
på kvinders politiske deltagelse, flerparti-platform samt civilsamfundets rolle med henblik på understøttelse af demokratisk politisk kultur.
DIPD-direktør, Bjørn Førde, udtaler fra Bhutan:
Det er fantastisk positivt at være vidne til, hvordan DIPD’s samarbejdspartnere
har styrket udbredelsen af demokrati på lokalt niveau. Ikke mindst hvordan
ihærdig mobilisering og kapacitetsopbygning har sikret en fordobling af antallet
af kvindelige kandidater fra 2011 til det lokalvalg, som finder sted i slutningen
af måneden. Men der er fortsat mange udfordringer for det unge demokrati,
som vi kan støtte, herunder at de politiske partier styrkes og finder deres rette
plads.

Også i Myanmar markeres dagen. Efter jordskredssejren ved parlamentsvalget i 2015
til National League for Democracy, er Aung San Suu Kyi, partiet og befolkningen i gang
med en vanskelige proces med at sikre overgangen til demokrati. For at markere dagen
er DIPD medarrangør af en paneldebat om behovet for forsoning og konsolidering af
demokratiudviklingen, med blandt andre formanden for Peace Commission of Myanmar. Den danske Ambassadør Peter Lysholdt Hansen deltager også.
I Nepal er DIPD medarrangør af en stor regional konference med fokus på kvinder i
politik og social retfærdighed sammen med den lokale flerpartiplatform, JOMPOPS, bestående af 6 af de vigtigste politiske partier, som har bidraget til at skabe rammer for
samarbejde og koalitioner – herunder samarbejde mellem partier i processen med at
udarbejde en ny forfatning. Det tegner til, at der efter 14 års ventetid omsider bliver
afholdt lokalvalg.
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Men situationen er også yderst vanskelig i en række lande.
DIPD-formand, Henrik Bach Mortensen, udtaler:
På tværs af vores partnerlande oplever vi desværre også en række seriøse
udfordringer. F.eks. i Tanzania, hvor det siddende regeringsparti, CCM, for nyligt har indført forbud mod politiske møder af en hver slags, samt forbud mod
tv-transmission fra parlamentet, m.v. I Egypten ser vi, hvordan det arabisk forår
godt nok blomstrede voldsomt op, men hvor de gamle magtinstitutioner igen
har overtaget styringen. I Swaziland kæmper vores samarbejdspartnere for
overhovedet at få demokrati på dagsordenen og kunne ytre sig frit.

Swaziland er et af de få tilbageværende monarkier, hvor parlamentets rolle primært er
rådgivende, mens kongen har beholdt den lovgivende magt. Den ti år gamle forfatning
garanterer på papiret forsamlings- og organisationsfrihed; men politiske partiers legale
status er uklar. Ikke desto mindre eksisterer en række partier, hvis kamp for demokrati
støttes af DIPD. En delegation fra Socialdemokratiets partner har netop været på studiebesøg i Danmark og fået indblik i såvel det politiske arbejde på Christiansborg, som
den danske dialog og debatkultur på ungdommens folkemøde.
Såvel Henrik Bach Mortensen som Bjørn Førde står til rådighed for interviews i forbindelse med fejringen af den Internationale Demokratidag.

MULIGHEDER FOR INTERVIEWS
Henrik Bach Mortensen, formand for DIPD: tlf. 29200299, hbm@da.dk
Bjørn Førde, Direktør for DIPD: + 45 50 93 53 86, bjf@dipd.dk
Shrishti Rana, DIPD repræsentant i Nepal, shrishti@dipd.org.np
Khin Thazin Myint, DIPD Country Coordinator i Myanmar, ktzm@dipd.dk
Phuntshok Chhoden, koordinator for partner BNEW i Bhutan, phuntshokct@gmail.com

Yderligere informationer ved henvendelse til:
Bjørn Førde, Direktør: +45 50 93 53 86, bjf@dipd.dk
Mere information om DIPD og de danske partiers projekter: http://dipd.dk/
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Baggrund Den Internationale Demokratidag 2016
Temaet for årets Internationale Demokrati Dag er den nye 2030 Dagsorden for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af FN’s medlemslande i september 2015. Dagsorden understreger
behovet for at opbygge fredelige, retfærdige og inkluderende samfund, med lighed for loven, som
er funderet i respekt for menneskerettighederne og god regeringsførelse på alle niveauer med
gennemsigtige, effektive og ansvarlige institutioner. I den sammenhæng er DIPD’s arbejde med
at styrke flerpartidemokrati og demokratisk politisk kultur meget væsentlig.
Parlamenter og regeringer i alle lande har et afgørende ansvar at gennemføre 2030 dagsordenen,
der skal give en bedre fremtid for alle med udryddelse af fattigdom beskyttelse af kloden og større
lighed. Demokratisk inddragelse af borgere, civilsamfund og aktører fra alle samfunds sektorer er
centralt for at opnå målene, mens styrkelse og udvikling af demokratiske processer er vigtig i sig
selv såvel i gamle demokratier, som det danske, hvor deltagelse i partipolitisk er bekymrende lav
– samt i nyere demokratier, hvor demokratisk kultur og rammer for inddragelse er i støbe skeen.

Glimt fra DIPD’s demokratiarbejde rundt omkring i verden:

http://dipd.dk/wp-content/uploads/AR-2015-MAIL-DIPD.pdf
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