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Tematisk høringssvar til udkast til ny udviklingsstrategi – CSOers adgang til EU funding 

 

Nedenstående høringssvar er udarbejdet i Globalt Fokus’ arbejdsgruppe for CSOers adgang til EU 

funding og fungerer således som tematisk supplement til Globalt Fokus’ fælles høringssvar. 

Nederst fremgår hvilke af Globalt Fokus’ medlemsorganisationer, der står bag denne 

arbejdsgruppes høringssvar. 

 

Som det fremgår af udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, er EU 

både en kæmpe bistandsdonor og generelt en markant global aktør. Med diplomatiske 

repræsentationer over hele verden og traktatfæstede ambitioner om at gøre en positiv forskel i 

verden, ikke mindst for verdens fattigste, bør EU’s globale rolle være et centralt indsatsområde for 

Danmarks fremtidige udviklingspolitik. Vi finder det på denne baggrund positivt at strategiudkastet 

eksplicit ser EU som ”en afgørende platform for Danmarks udviklingspolitiske engagement”. 

 

Mens den danske udviklingsbistand over de seneste få år er de facto halveret, er niveauet for 

bistanden gennem EU mere eller mindre stabil. Relativt, er vigtigheden af en strategisk tilgang til 

EU’s bistandspolitik og EU’s rolle som global aktør derfor kun blevet vigtigere. På denne baggrund 

bør Danmark investere yderligere diplomatiske ressourcer i at påvirke EU’s udviklingsarbejde i en 

’dansk retning’. Dette gælder blandt andet deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg under Rådet samt 

de trustfonde som Danmark gennem sine bidrag får indflydelse i. Udvalget ang. DCI-instrumentet 

bør i denne forbindelse være en særlig prioritet idet instrumentet både geografisk og tematisk 

dækker områder, hvor vi fra dansk side har relevant erfaring at bidrage med. Dette gælder ikke 

mindst ift. civilsamfundsprogrammet CSO-LA under DCI-instrumentet. 

 

Vi er positive overfor, at Danmark har prioriteret støtte til flere af EU’s nye trustfonde, og vi mener 

i forlængelse af dette, at Danmark bør spille en aktiv rolle i udformningen af trustfondenes virke. 

Heri bør Danmark blandt andet arbejde for en klar fattigdomsorientering i de støttede initiativer, at 

støttede initiativer falder inden for rammerne af den europæiske udviklingskonsensus, og at 

gennemsigtigheden i trustfondenes virke øges - ikke mindst ift. civilsamfundsorganisationers 

muligheder for at arbejde hermed. Vi mener at både danske, internationale og lokale 

civilsamfundsorganisationer har relevant erfaring i de lande trustfondene finansierer indsatser i, og 

vi mener derfor, at civilsamfundsorganisationer bør spille en central rolle i udformningen og 

implementeringen af initiativer under trustfondene. 

 

Angående organisationen af EU’s udviklings- og humanitære arbejde lægges der både i 

strategiudkastet og i ført politik op til et sammenlagt ECHO og DEVCO samt at EU’s Fælles 

Udenrigstjeneste får ”øget indflydelse på udarbejdelsen af EU’s udviklingssamarbejde” (s.12). 

Mens vi støtter målsætningen om en større samtænkning af de humanitære og langsigtede indsatser 

samt samtænkningen med andre af EU’s eksterne politikker, mener vi ikke det vil være 

hensigtsmæssigt at ECHO og EU’s humanitære finansieringsinstrumenter underlægges FUT’en, 

idet et uafhængigt DG ECHO bedst kan sikre at EU’s humanitære støtte ydes efter de humanitære 

principper. 

 

EU’s samarbejde med de såkaldte AVS-lande er i øjeblikket under revision, og der vil 

sandsynligvis skulle forhandles en ny ramme for samarbejdet på plads i de kommende år. Uanset 

hvordan EU-AVS-samarbejdet fremadrettet organiseres, bør det være en dansk prioritet at 

omlægningen af budget, instrumenter og EDF’en ikke betyder at der fremover vil være færre 
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ressourcer til rådighed for udviklingssamarbejdet med denne gruppe af lande, der tæller de fleste af 

verdens LDC’er.  

 

Fsva. EU’s budget vil vi opfordre til, at Danmark i Rådet placerer sig som et europæisk 

foregangsland på dette område og hvert år lægger op til et budget der står mål med EU’s globale 

ambitioner og som fsva. udgiftsområde 4 er i stand til at adressere både de umiddelbare humanitære 

behov samt de mere grundlæggende årsager til fattigdom, sult og flugt. Dette gælder også ift. 

revisionen af de flerårige finansielle rammer og forhandlinger om næste periodes budgetrammer. I 

disse år betyder en hastigt foranderlig kontekst, at det endelige brug af midler under udgiftsområde 

4 er markant anderledes end det var tiltænkt da EU’s flerårige finansielle rammer blev forhandlet på 

plads. De store ekstraordinære indsatser i og omkring Syrien, i Tyrkiet og i Nordafrika finansieres 

således primært med midler fra de eksisterende instrumenter og programmer, der derved må 

omprioritere ift. vigtige indsatser i andre lande og regioner. Det samme gælder omlægninger ift. 

stabiliseringsinstrumentet (IcSP). Mens de store indsatser for at adressere de mange flygtninge fra 

blandt andet Syrien selvfølgelig dybt nødvendige, er det relevant at have sig for øje at 

budgetgrænserne i EU’s flerårige finansielle rammer blev forhandles med det formål at finansiere 

de markant øgende globale ambitioner, der blev indført med Lissabon-traktaten. Samtidig med de 

store forskydninger i EU-Kommissionens budget, har medlemslandene dels samlet ikke leveret som 

forventet ift. at støtte EU’s nye trustfond for migration og dels kommer medlemslandenes bidrag fra 

eksisterende bistandsbudgetter. At hverken EU eller medlemslandene i denne ekstraordinære 

situation har prioriteret ekstra ressourcer, trækker således store veksler på de langsigtede, 

stabiliserende udviklingsindsatser i resten af verden – indsatser som både er en komparativ fordel 

for EU og som samtidig fastholder Unionens rolle som en vigtig global aktør. Danmark bør arbejde 

for at skiftende politiske prioriteringer i EU ikke underminerer EU’s mulighed for at arbejde med 

langsigtet fattigdomsreduktion og herunder adressere de grundlæggende årsager til kriser, konflikter 

og store flygtningestrømme. 

 

Overordnet mener vi desuden at Danida-strategien ’Fælles om en bedre verden’ fra oktober 2013 

fortsat er et relevant pejlemærke for Danmarks deltagelse i EU’s udviklingssamarbejde og bør 

ligge til grund for et stærkt dansk EU-engagement på dette område. 

 

Særligt noterer vi os passagen: ”Interessen blandt folkelige organisationer for 

samarbejdsmuligheder med EU er steget støt de seneste år, og med rammeaftalernes øgede krav til 

organisationernes egenfinansiering vil der være stigende behov og interesse for at søge EU-

samfinansiering. Der er dog stor spredning i erfaringerne og kapaciteten til at søge og administrere 

EU-finansiering blandt danske civilsamfundsorganisationer. Derfor er der fortsat brug for at 

fremme kendskabet til EU’s udviklingspolitik og finansieringsmuligheder gennem EU. Danmark vil 

i den forbindelse arbejde for, at EU’s finansieringsprocedurer for støtte til 

civilsamfundsorganisationer fremmer et mere langsigtet og forudsigeligt samarbejde mellem EU og 

de europæiske civilsamfund.  

Danmark har en stærk tradition for folkelig inddragelse i EU-beslutningsprocedurerne igennem 

systematisk høring og dialog, når danske holdninger skal fastlægges. Dette tætte samarbejde vil der 

fortsat blive bygget videre på.”  

 

Mens det konkrete indhold givet er for specifikt for den strategi, der foreligger i udkast, mener vi at 

indholdet forsat er mere end relevant. I Globalt Fokus’ medlemskreds oplever vi ikke kun øget 

interesse, men også gode erfaringer, når det gælder civilsamfundsorganisationers adgang til EU-

funding. Arbejdet med at sikre tilstrækkelige, relevante og administrerbare finansieringsmuligheder 

http://www.globaltfokus.dk/


 
 

 

Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3, 3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

 

for civilsamfundsorganisationer verden over bør derfor fortsat være en dansk prioritet. I forlængelse 

af dette bør Danida også fremover have blik for, hvordan finansieringen af danske organisationer, 

både store og små, ligesom i dag kan understøtte og styrke disses mulighed for at samfinansiere 

bevillinger fra andre institutionelle donorer, heriblandt EU. 

 

Medlemmer af arbejdsgruppen, der står bag dette høringssvar: 

Red Barnet 

Folkekirkens Nødhjælp 

Røde Kors 

Mission Øst 

Dansk Folkehjælp 
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