FÆLLES OM EN BEDRE VERDEN
STRATEGISK RAMME FOR DANMARKS
DELTAGELSE I EU’S UDVIKLINGSSAMARBEJDE
EU som platform for danske
mærkesager og værdier
Det udviklingspolitiske landskab har
ændret sig markant de senere år, og
fremover vil Danmarks indflydelse på
verden i stigende grad komme til at
gå gennem et stærkt og samlet EU.
På trods af sin størrelse nyder Danmark
stor respekt for sit udviklingssamarbejde
og har gode erfaringer med at opnå
indflydelse i EU.
EU er til stede i omkring 140 lande.
Sammen med medlemslandene er EU
verdens største udviklingsaktør og råder
over en bred vifte af instrumenter og
politikker. Ved at bruge EU som platform kan Danmark bidrage i lande
og på områder, hvor Danmark ikke
har ressourcer eller kapacitet til selv
at være til stede.

Danmark har derfor en stor interesse
i et stærkt og handlekraftigt EU, der kan
skabe endnu mere gennemslagskraft for
danske værdier og mærkesager globalt.

Strategisk prioritering
”Fælles om en bedre verden” stiller skarpt
på tre områder, hvor Danmark kan være
med til at gøre en markant forskel gennem
EU på udviklingsområdet:
1. EU som global kraft
for menneskerettigheder
EU skal tænke menneskerettigheder ind
i alle relationer og politikker med udviklingslande via en menneskerettigheds
baseret tilgang til udvikling. Ved at se
menneskerettigheder som både et mål
og et middel kan der arbejdes med de
grundlæggende årsager til fattigdom.

2. EU som stabil partner
i skrøbelige stater
EU skal udfolde sit fulde potentiale
både til at forebygge konflikter, skabe
sikkerhed og opbygge stabile og legitime
stater. Danmark spiller allerede en vigtig
rolle i forhold til skrøbelige stater. EU’s
engagement skal styrkes, og samspilseffekterne mellem EU’s politikker skal
i endnu højere grad udnyttes.
3. EU som motor for grøn
vækst og beskæftigelse
EU skal prioritere grøn vækst og beskæf
tigelse som nøgle til fremgang og
forudsætning for bæredygtig udvikling.
EU skal gøre sin indflydelse gældende
i internationale forhandlinger, så udvikling, miljø og klima tænkes sammen.
Det handler også om at skabe en ret
færdig udnyttelse og anvendelse af
naturressourcer og adgang til fødevarer.

Stærkt samarbejde
og sammenhæng
EU-samarbejdet skal være en integreret
del af det danske udviklingssamarbejde.
Derfor vil Danmark fokusere på tre
tilgange til at fremme sine mål:
a. Fælles resultater gennem
sammenhængende politikker
EU skal tage højde for, at politikker
på andre områder end udvikling ikke
har en negativ indvirkning på vækstog udviklingsmulighederne i verdens
fattigste lande. Alle lande spiller en rolle
i forhold til at drive den globale økonomi
og udvikling fremad, og Europas lang
sigtede velstand afhænger derfor også
af evnen til at forbedre levestandarden
i udviklingslandene.

b. Fælles analyser og programmering
Effektiviteten i udviklingssamarbejdet
styrkes ved at bruge fælles analyser,
tilgange og indsatser, og det skaber
merværdi for Danmark. Danmark vil
ikke miste relevans eller indflydelse
ved at øge koordinationen i EU på udviklingsområdet. Eller ved at lade EU tage
førerskab, hvis det styrker de fælles mål.
c. Budgetstøtte, ejerskab og ansvarlighed
Danmark ønsker øget koordination
og harmonisering med EU, når der gives
budgetstøtte. Danmark vil også styrke
EU’s anvendelse af statsopbygningskontrakter i skrøbelige lande. Det
fremmer regeringers ansvar overfor
deres borgere og styrker nationale
kontrolmekanismer.
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Kilde: OECD International Development Statistics Online Databases.

Indflydelse og resultater
Resultaterne af EU’s udviklingssamarbejde skal gøres mere tydelige.
Danmark vil være bevidst om EU’s
komparative styrker og svagheder.
Der skal fokuseres skarpere på, hvor et
styrket EU-samarbejde gavner Danmark.
Danmark vil søge indflydelse ved at
bidrage til politikformulering og ud
møntning både på hovedstadsniveau
og på landeniveau ved at styrke alliancer
til relevante aktører og ved strategisk
placering af danske medarbejdere
i Bruxelles og på EU’s delegationer
i verden.
På denne måde kan Danmark være
ambitiøs i samarbejdet i EU på udviklingsområdet.

