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Kære Anders Fogh Rasmussen og Ulla Tørnæs
Der er snart gået otte år siden, verdenssamfundet med 2015-målene vedtog de mest ambitiøse
målsætninger om global fattigdomsbekæmpelse nogensinde. Den gode nyhed er, at global
fattigdom og ulighed rent faktisk kan bekæmpes, og at der er sket vigtige fremskridt i de senere år.
Resultaterne indenfor for eksempel sundhed og uddannelse er i mange lande imponerende og
Verdensbanken og en række FN organisationer opfordrer derfor til øgede investeringer, for at
kunne øge indsatsen i lande, som har opbygget den institutionelle kapacitet til at kunne bekæmpe
fattigdommen effektivt.
Den dårlige nyhed er, at Afrika ikke ser ud til at nå ét eneste af de otte 2015-mål. Fem millioner
børn dør hvert år før deres femårs fødselsdag af sygdomme, der let kan behandles; en tredjedel af
de afrikanske børn kommer stadig ikke i skole; 500.000 kvinder dør årligt af graviditets- og
fødselskomplikationer, og antallet af ofre for aids-epidemien er forsat alarmerende højt. Samtidig
giver den aktuelle fødevarekrise nye udfordringer for 2015-målene. Mål nummer ét om at halvere
fattigdom og hungersnød inden 2015 - som i forvejen var det mål som verdenssamfundet havde
sværest ved at realisere - er blevet endnu sværere at nå. Samtidigt truer de stigende
fødevarepriser med at underminere alle de fremskridt, som er opnået indenfor de øvrige 2015-mål.
Hertil kommer klimaforandringerne, som allerede nu og i de kommende år vil have katastrofale
konsekvenser for specielt de fattigste lande. I nogle Afrikanske lande vurderes det f.eks, at
klimaforandringerne vil reducere høstudbyttet med op til 50 procent - ikke i en fjern fremtid, men
allerede om 10-15 år.
Ifølge FN kræver det en stigning i den globale udviklingsbistand til 180 mia. dollars årligt, hvis
verdenssamfundet skal kunne nå 2015-målene. Men selvom EU for kun tre år siden var
hovedarkitekten bag historiske bistandsstigninger, er vi længere end nogensinde fra det fastsatte
EU mål på 0,56 procent af BNI i 2010. En række europæiske lande har ikke levet op til deres
forpligtelser. For eksempel er Storbritanniens og Frankrigs udviklingsbistand faldet voldsomt fra
2006-2007 med henholdsvis 29,1 og 15,9 procent. Samtidig medregnes forsat store summer til
blandt andet gældseftergivelse og udgifter til flygtninge til trods for, at det ikke tilfører reelle midler
til fattigdomsbekæmpelse i verdens fattigste lande. Hvis den nuværende praksis forsætter, vil EU-
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landene ifølge beregninger levere 500 milliarder kroner mindre i udviklingsbistand end oprindeligt
lovet i perioden 2005 og 20101.
Ifølge OECD kræver det hidtil usete stigninger, hvis EU-landene samlet set skal efterleve sine
egne forpligtigelser. Derfor efterlyser OECD klare og troværdige udmeldinger omkring
stigningsniveauet i de kommende år. EU-landene skal samlet set øge bistandsallokeringerne i
perioden 2008-2010 med 43 procent og for lande som Italien, Grækenland, Portugal og Spanien
kræver det en stigning på mere end 100 procent. Også relativt store økonomier som Tyskland og
Storbritannien halter bagefter og skal øge deres bistandsallokeringer med henholdsvis 57 og 19
procent.
På denne baggrund er det helt afgørende, at Danmark sammen med andre progressive donorer
presser de øvrige EU-lande til at øge deres bistandsindsats, blandt andet i forbindelse med det
europæiske rådsmøde den 19-20. juni 2008. Bekæmpelsen af global fattigdom og andre
grænseoverskridende udfordringer forudsætter politisk vilje og handling af et hidtil uset historisk
format.
Derfor opfordrer vi Statsministeren til, at påpege den manglende opfyldelse af EU's
bistandsmålsætning, herunder specifikt henvise til de fodslæbende lande, i sit indlæg på
rådsmødet og samtidig give en række forslag til, hvordan vi kan styrke den europæiske
udviklingspolitik.
Efteråret 2008 er nemlig en helt enestående chance for at promovere en progressiv europæisk
politik, som vil kunne sikre efterlevelsen af 2015-målene. Topmødet om bistandseffektivitet (Third
High Level Forum on Aid Effectiveness), FN topmødet om 2015-målene (UN Review of the MDGs)
og opfølgningskonferencen om finansiering for udvikling (International Conference on Financing for
Development), har sammenfaldende dagsordener, som giver mulighed for at øge indflydelsen ikke
kun på den europæiske kurs – men også på den fremtidige globale udviklingspolitik.
Fra 92-gruppen vil vi gerne pege på følgende elementer i en styrket europæisk
udviklingspolitik:
1) Vi støtter fuldt ud det danske fokus på kvinder, køn og ligestilling, som er en forudsætning
for at de otte 2015-mål kan opfyldes. Det er i denne sammenhæng afgørende, at nationale
regeringer og de internationale donorer genetablerer et stærkt fokus på landbruget,
udvikling i landdistrikterne og jordreformer for at fremme økonomisk styrkelse af kvinder.
Samtidig må vi fremme kvinders deltagelse i det politiske liv gennem eksempelvis en
styrkelse af civilsamfund og fremme forståelse af menneskerettigheder, og retten til
ligestilling og ligeværd, hos politi og retssystemet i de enkelte lande.
2) Der gives forsat for dårlig og uigennemtænkt bistand, som har en langt mindre økonomisk
og fattigdomsbekæmpende indvirkning, end deres officielle værdi berettiger til. 92-gruppen
opfordrer Danmark til frem mod Accra at arbejde for en betydelig mere ambitiøs dagsorden
for effektiv bistand end OECD/DAC har lagt op til, herunder en fuldstændig afbinding af
bistanden, inklusiv fødevarehjælp og teknisk bistand
3) De otte 2015-mål hænger tæt sammen og manglende opfyldelse indenfor et mål har en
afsmittende virkning på opnåelsen af de øvrige. Udfordringen er derfor f.eks., at øge
indsatsen overfor sult og klima, uden at det går udover finansieringen af de andre mål.
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Derfor mener vi, at der må etableres nye alternative og additionelle
finansieringsmekanismer til globale indsatser herunder klima, således at disse indsatser
ikke finansieres over udviklingsbistanden. Vi bidrager gerne til ide-udvikling af alternative
finansieringsmekanismer.
4) På FN-konferencen om "Finansiering af Udvikling" i 2002, forpligtede EU-landene sig til, at
gældseftergivelse ikke måtte belaste udviklingsbistanden, og derfor ikke skal medregnes i
den normale udviklingsbistand2. 92-gruppen opfordrer den danske regering til at efterleve
denne erklæring og arbejde for at EU gør det samme.
5) Den europæiske udviklingsbistand må ses i sammenhæng med den internationale handelsog landbrugspolitiske dagsorden. For at den europæiske bistand kan få den ønskede
gennemslagskræft og virkning i modtagerlandene, skal rammerne, som de bliver defineret
af eksempelvis EPA’erne og WTO-aftalerne, understøtte den og ikke modarbejde den.
Danmark må arbejde for, at både de regionale og de multilaterale handelsaftaler får en
stærk udviklingsorienteret profil for at sikre en samlet finansiering af 2015-målene.
I 92-gruppen ser vi frem til et tæt og konstruktivt samarbejde med regeringen omkring efterårets
mange internationale møder. Vi håber naturligvis, at de danske organisationer vil være
repræsenterede i de danske delegationer, ikke mindst ved FN topmødet om 2015-målene til
september. Samtidig mener vi, at der er behov for en mere grundig drøftelse af Danmarks
muligheder for at påvirke den globale dagsorden i forbindelse med de nævnte internationale møder
og processer. Derfor foreslår vi, at der indkaldes til et fælles dialogmøde i august måned, hvor vi
kan diskutere dette nærmere.
Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Koordinator for 92-gruppen, som i denne sammenhæng tegnes af:
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Dansk International Bosætningsservice
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Det Økologiske Råd
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Greenpeace
IBIS
Kvindernes U-landsudvalg
Landsforeningen for Økosamfund
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur og Ungdom
Nepenthes
2

Monterrey consensus, artikel 51; “We encourage donor countries to take steps to ensure that resources provided for
debt relief do not detract from ODA resources intended to be available for developing countries”.
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Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net
Organisationen for Vedvarende Energi/OVE
U-landsforeningen Svalerne
WWF Verdensnaturfonden
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