
NGO FORUM, 92-gruppen, FORDI og Concord Danmark henviser generelt til vores fælles positionspapir om den nye Post 2015 

ramme, og hilsner det velkomment, at EU-Kommissionens meddelelse på flere væsentlige punkter ligger på linje med anbefalinger i 

vores position. Det gælder bl.a. nødvendigheden af at sammentænke global fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, at 

”rammen bør lægge særlig vægt på en rettighedsbaseret tilgang til udvikling” (s. 11), samt at den nye ramme skal være universel og 

dermed forpligte alle verdens lande på baggrund af deres forskellige udgangspunkter og medfølgende ansvar. Men vi ser også en 

række bekymrende træk, som vedrører vage og ansvarsfralæggende formuleringer, særlig ift. EU-landenes eget ansvar for at 

omstille sig til en bæredygtig økonomi; på menneskerettighedsområdet og ift. politik-kohærens for udvikling (Policy Coherence for 

Development, PCD). Derfor bør Danmark sikre, at de forekommende konklusioner i både udviklings- og miljøministerrådet, som 

minimum skal: 

 

1) Bekræfte de positive aspekter nævnt ovenfor og give en klokkeklar bekræftelse af meddelelsens budskab om, at: ”Det 

vil ikke være muligt at udrydde fattigdom (…) hvis ikke der samtidig gøres en indsats for at sikre global miljømæssig 

bæredygtighed, og omvendt” (s 8) – og at EU er indstillet på at påtage sig sit eget ansvar i denne sammenhæng. 

 

2) Konkretisere hvilke målsætninger EU og andre rige lande selv skal ansvarliggøres for at levere på inden for den nye 

universelle ramme. I lyset af at meddelelsen eksplicit tager afsæt i det videnskabelige koncept ”Planetary Boundaries”, kunne 

man med rette forvente, at meddelelsen havde indeholdt en række nye konkrete forslag til, hvordan EU kan omstille til en grøn 

og retfærdig økonomi, der holder sig indenfor sin retfærdige andel af det planetære råderum – som EU’s produktion og forbrug i 

dag langt overskrider. Her er det ikke nok, som meddelelsen gør, at henvise til igangværende processer – den pågående 

revision af EU’s fælles landbrugs- og fiskeripolitik og det kommende syvende miljøhandlingsprogram. Der må en større 

erkendelse af EU og andre rige landes ansvar til, og deraf følgende forpligtelser til at iværksætte konkrete tiltag. 

 

 

3) Gøre det klart, at EU vil etablere effektive mekanismer til at øge sammenhængen på tværs af de mange politikker, der 

påvirker udviklingslandenes rammevilkår for at løfte sig selv ud af fattigdom (PCD). PCD er rigtigt placeret under 

”gennemførelse” af rammen (s. 13f), men begrebet gives en ansvarsfralæggende betydning, som ikke stemmer overens med 

EU’s juridiske forpligtigelse om, at Europas egne politikker ikke må underminere udviklingspolitikkens mål. Meddelelsens giver 

fejlagtigt det indtryk, at det er udviklingslandenes politikker, der er det primære gentandsfelt for PCD, hvilket skader EU’s 

troværdighed på området alvorligt. Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. 

 

4) Mens vi glæder os over at meddelelse fremhæver ulighed og retfærdighed under afsnittet ”prioriterede 

indsatsområder” (s. 11), er det stærkt beklageligt at menneskerettighederne og den rettighedsbaserede tilgang står alt 

for svagt under ”principafsnittet” (5.2), hvor de underordnes ”lighed og retfærdighed” (s. 13). Menneskerettighederne 

bør efter vores opfattelse fastslås som en ukrænkelig forudsætning for retfærdighed, ligesom de underliggende årsager til 

fattigdom og marginalisering ikke adresseres. Kvinder rammes i langt højere grad end mænd af fattigdom og ofte er det de 

fattigste kvinder, som oplever størst ulighed og krænkelse af rettigheder. Ligeledes er der ingen refleksioner over, hvordan den 

nye udviklingsramme skal håndtere den lige ret for alle verdens indbyggere til et miljømæssigt råderum inden for planetens 

bæreevne, hvilket også er et grundlæggende element i den menneskerettighedsbaserede tilgang. Det er ikke muligt at udrydde 

fattigdom eller skabe bæredygtig udvikling for alle, uden at sætte mennesker og deres rettigheder i centrum af både analyse og 

løsninger.  

 

 

5) Fastholde de rige landes forpligtigelse til at give minimum 0,7 % af BNI i ’ren’ udviklingsbistand og innovativ 

finansiering. Meddelelsen er her alt for begrænset idet der kun henvises til den kommende meddelelse om ”en integrerende 

EU-tilgang til finansiering og andre gennemførelsesmidler”, som forventes fremsat midt 2013 (s. 14). Det er nødvendigt, at EU i 

langt højere grad går foran og presser på for at sikre den nødvendige finansiering til at skabe en global bæredygtig udvikling. 

Det gælder både ift. sikring af den nødvendige ”rene” udviklingsbistand og ift. nye væsentlige finansieringskilder, som bl.a. kan 

omfatte beskatning af finansielle transaktioner, afskaffelse af skattely og stop for transnationale firmaers skatteunddragelse, 

omstilling til grøn økonomi herunder afgifter på forurening (CO2) og stop for ikke-bæredygtige subsidier.   

http://fordidk.files.wordpress.com/2013/02/post2015_positionspapir_nye_globale_mc3a5l.pdf

