
 
 

Faktaark  15. marts 2023 
   

  

Civil støtte til Ukraine og øvrige østlige naboskabslande i 2023 

Tabel 1 indeholder en tentativ oversigt over udmøntning af den civile ramme på 
1.200 mio. kr. i 2023. De overordnede prioriteringer er beskrevet nedenfor.  

 

1. Early recovery og genopbygning i Ukraine – i alt 1.000 mio. kr. omfattende 
• Genopbygning i Ukraine 

Støtten vil fokusere på såvel Mykolaiv og den nationale genopbygning. I My-
kolaiv forventes den direkte danske støtte fortsat udmøntet i tæt samarbejde 
med de lokale myndigheder. Prioriterede indsatser i 2023 forventes at omfatte 
støtte til istandsættelse af social infrastruktur, renovering af vandsystemet samt 
støtte til energiinfrastruktur med henblik på at hjælpe byen med at kunne 
modtage tilbagevendte borgere. Nationalt fortsættes støtte til national energi-
infrastruktur og et samarbejde med de internationale udviklingsbanker. Hvor 
det er muligt, vil de danske indsatser forsøge at skabe grøn og mere bæredyg-
tig infrastruktur som del af genopbygningen. 
 

• Reformindsatser (Naboskabsprogrammet, herunder anti-korruption 
mv.) 
Bidrag til reformprocesser i Ukraine for at hjælpe landet med at leve op til 
EU’s kriterier og dermed nærme sig EU-medlemskab. Samarbejde med myn-
dighederne videreføres og søges udbygget – ligesom eksisterende partnerska-
ber med civilsamfund og medieorganisationer vil blive videreført mhp. at ud-
vikle de demokratiske institutioners modstandskraft. Dansk fokus er på kor-
ruptionsbekæmpelse, ombudsmanden, unge og at få styrket modstandskraften 
mod desinformation. 
 

Tabel 1 
Indsatser i Ukraine og øvrige østlige nabolande1 

  
 Mio. kr. 
1. Early recovery og genopbygning i Ukraine (herunder naboskabsprogram, huma-
nitær-udviklingsnexus, freds- og stabiliseringsindsatser, indsatser gennem Investe-
ringsfonden for Udviklingslande mv.) 

1.000 

- Genopbygning i Ukraine 600 
- Reformindsatser (Naboskabsprogrammet, herunder anti-korruption mv.) 85 
- Ukraine-facilitet under Investeringsfonden for Udviklingslande 110 
- Ukraine-indsatser under Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) 60 
- Humanitære indsatser 145 

2. Regionale indsatser inkl. Ukraine (herunder Naboskabsprogram i Georgien og 
Moldova) 200 

- Freds- og stabiliseringsindsatser i østlige naboskabslande (Freds og stabilise-
ringsfondens civile del) 50 

- Reform-indsatser i Georgien (Naboskabsprogrammet) 40 
- Øvrige naboskabslande, Demokratifonden og regionale indsatser 110 

I alt til Ukraine og øvrige østlige naboskabslande 1.200 

 

 
Anm.: 1 Den konkrete udmøntning af den civile støtte til Ukraine og øvrige østlige nabolande vil finde sted som led 

i en strategisk prioritering samt under hensyn til udviklingen i Ukraine og regionen. 
Kilde: Udenrigsministeriet. 



 Side 2 af 2 

• Ukraine-facilitet under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) 
IFU modtager midler til medfinansiering af nye private investeringer i Ukra-
ine. Der vil, hvor det er muligt, være fokus på grønne og klimarelaterede inve-
steringer. 
 

• Ukraine-indsatser under Danida Sustainable Infrastructure Finance 
(DSIF) 
DSIF bidrager til genopbygningen af kritisk infrastruktur i Ukraine bl.a. inden 
for fjernvarme og vandforsyning, som er DSIF’s kerneområder, og hvor der 
tillige er mulighed for et grønt aftryk. Danske virksomheder vil kunne byde 
ind i udbudsprocesserne. 
 

• Humanitære indsatser 
Støtte til humanitære indsatser eksempelvis inden for genhusning, fødevaresik-
kerhed, fordrivelse, humanitær minerydning og beskyttelse af kvinder og børn. 
Støtten udmøntes gennem etablerede partnerskaber med bl.a. FN, Røde Kors-
bevægelsen og civilsamfundsaktører. 
 

2. Regionale indsatser inkl. Ukraine – i alt 200 mio. kr. omfattende 
• Freds- og stabiliseringsindsatser i østlige naboskabslande  

Under Freds- og Stabiliseringsfondens civile del forventes gennemført en ind-
sats rettet mod stabilisering af krigs- og kriseramte områder med støtte til 
nødtørftig genopbygning, kapacitetsstøtte til lokale myndigheder og psykoso-
ciale indsatser rettet mod traumeramte personer. Styrkelse af civilsamfundets 
kapacitet til at indgå i arbejdet er særligt fokusområde. 
 

• Reformindsatser i Georgien (Naboskabsprogrammet) 
I Georgien støttes et reformprogram, der skal styrke de demokratiske instituti-
oner og fremme disses modstandskraft mod indblanding og desinformation. 
 

• Øvrige naboskabslande, Demokratifonden og regionale indsatser 
Støtte til Moldova fortsættes og styrkes, ligesom der afsættes midler til yderli-
gere regionale initiativer med videre i lyset af situationen. Den Ny Demokrati-
fond videreføres for at bidrage til at styrke modstandskraften blandt demokra-
tiske aktører i hele regionen, fremme netværksopbygning på tværs af landene, 
samt fortsætte indsatsen i forhold til Belarus. 
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