Invitation til konference:

Demokratiets tilstand
– indflydelse til verdens fattigste?
Tid: mandag d. 20.11.2006 kl. 10.00 (indskrivning og kaffe fra kl. 9.30)
Sted: Vartov, Store Sal, Farvergade 27, 1463 København
Hvordan fungerer demokrati for fattige mennesker i udviklingslande?
Hvordan vurderer fattige selv demokratiets tilstand i deres lande?
Hvad kan gøres for at forbedre demokratiet?
Disse spørgsmål har Mellemfolkeligt Samvirke undersøgt sammen med vores partnere,
og på konferencen præsenterer vi resultaterne af undersøgelsen. Metoden tager
udgangspunkt i et spørgeskema udviklet ved University of Essex og International IDEA.
Undersøgelsen viser blandt andet, at:
-

det institutionelle demokrati er på plads, men det begrænser sig hovedsageligt til valg.
Alt ind imellem valgene foregår uden folkelig indflydelse. Politikere holdes derfor ikke
ansvarlige for deres politikker og embeder, hvilket i høj grad medfører korruption og
pleje af egne interesser.

-

fattigdommen ikke er mindsket i de seneste år. Det skyldes blandt andet, at fordelingen
af ressourcer er meget skæv. Fattige har ikke indflydelse på allokeringen.

-

en måde at bekæmpe den øgede fattigdom på er ved at styrke civilsamfundet. Samfundet
skal styrkes nedefra og derigennem give fattige mulighed for reel indflydelse.

Ved konferencen samler vi politikere, forskere, NGO’er, oplysningsinstitutioner,
samarbejdspartnere og medier for at oplyse om demokratimålingens proces og
resultater. En diskussion heraf vil kunne give inputs til Danmarks
demokratiseringsindsats, MS’ samarbejdspartnere og fremtidige demokratimålinger.
Konferencen afholdes på dansk med simultan tolkning til/fra engelsk.
Program:
Kl. 9.30 - 10
Kl. 10 - 12
Kl. 12 - 13
Kl. 13 - 14
Kl. 14 - 16

Indskrivning og morgenkaffe
Introduktion, præsentation og debat af høringens resultater
Frokost
Diskussion i grupper af de enkelte landerapporter
Plenumdiskussion

Ordstyrer: Frans Mikael Jansen, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
De enkelte landerapporter ligger på hjemmesiden www.ms.dk/demokrati, hvor
yderligere information om processen og metoden endvidere findes. Den globale rapport
vil sammen med det endelige program blive sendt til de tilmeldte inden konferencen.
Tilmelding: Inden d. 10.11.2006 til Jacob Midtgaard, jmi@ms.dk

Borgergade 14 – 1300 København K
Tlf: +45 77310000 – Fax: +45 77 31 0101
ms@ms.dk - www.ms.dk

En verden i fred, hvor samarbejde mellem mennesker fremmer
retfærdighed og sikrer bedre vilkår for fattige og marginaliserede

