
 
København, 18. marts 2013 

Kære Udenrigsminister Villy Søvndal, 
 
Vedrørende Gymnich mødet den 22. – 23. marts 2013  
Concord Danmark vil gerne opfordre den danske regering til at støtte op om EU’s 
udviklingssamarbejde i forbindelsen med evaluering af EU’s fælles udenrigstjeneste. Concord 
Danmark er de danske udviklingsorganisationers EU-netværk og den danske platform for det 
europæiske CONCORD Europe med over 2000 medlemsorganisationer. Vi er opmærksomme på, at du 
skal have en første drøftelse af denne evaluering med dine kollegaer og den høje repræsentant for 
udenrigstjenesten på Gymnich mødet den 22. – 23. marts. Vi er endvidere opmærksomme på, at 
Danmark er gået sammen med 13 andre medlemslande om non-paperet ”Strengthening the European 
External Action Service”, og formoder derfor, at evalueringen af den fælles udenrigstjeneste har 
Danmarks særlige interesse.  
 
CONCORD Europe udgav i 2012 rapporten ”EEAS one year on: Work in progress for poverty 
eradication” om den fælles udenrigstjenestes første år.  Rapporten fremhæver, at udenrigstjeneste 
stadig mangler at inkludere vigtige aspekter af udviklingssamarbejdet i sit arbejde. Det er i den 
sammenhæng vigtigt at huske på, at en af hovedopgaverne for udenrigstjeneste er at sikre at der er 
sammenhæng mellem EU’s forskellige politikker udadtil, herunder også EU’s udviklingspolitik. 
Udviklingsbistand udgør i dag langt størstedelen, omkring 70 procent, af EU’s udenrigsbudget og er 
derfor et af EU’s vigtigste udenrigspolitiske håndtag.  
 
Concord Danmark finder det derfor essentielt, at den fælles udenrigstjeneste fremover i højere grad 
tager højde for, og understøtter, udviklingspolitikkens målsætninger. Et nyt positionspapir fra 
CONCORD Europe, fremsendt sammen med dette brev, understreger især tre elementer, som bør 
inkluderes i evalueringen af tjenesten. Udenrigstjenesten skal:  
 
 Udvikle en klar vision for EU’s rolle på den globale scene, der sætter det udviklingspolitiske mål 

om fattigdomsbekæmpelse i hjertet af EU’s udenrigspolitik overfor udviklingslandene.  
 Udvise politisk ejerskab i forhold til at sikre princippet om politik-kohærens for udvikling, 

traktatfæstet i Lissabontraktatens artikel 208. Artiklen kræver, at alle EU-politikker, både interne 
og eksterne, understøtter - eller ikke modarbejder - udviklingspolitikkens formål om 
fattigdomsbekæmpelse. Indfrielsen af denne forpligtelse afhænger i høj grad af, hvordan den 
håndteres af udenrigstjenesten. 

 Sikre en bredere og mere langsigtet dialog med civilsamfundet, særligt på EU-
delegationsniveau. Det handler ikke kun om programmering af udviklingsbistanden, men også om 
at sikre gunstige rammebetingelser for civilsamfundets eksistens og arbejde i udviklingslandene.   

 
På baggrund af ovenstående håber vi, at Danmark på Gymnich mødet inddrager det 
udviklingspolitiske aspekt af udenrigstjenestens arbejde og arbejder for, at tjenesten understøtter 
udviklingspolitikkens målsætninger. 
 
Med venlig hilsen 

     
Nils Brøgger Jakobsen    Laust Leth Gregersen 
Formand, Concord Danmark   Sekretariatsleder, Concord Danmark 
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