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Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks 

deltagelse i EU’s udviklingssamarbejde  
fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 

Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt udspil som i vid udstrækning 

indeholder de prioriteter, der blev fremsat i Concords høringssvar. Det gælder dog ikke 

civilsamfundets rolle i EU’s udviklingssamarbejde som ikke er en prioritet, hvilket er 

Concords hovedkritik. Men naturligvis er der på dette stadie i processen også ’room for 

improvement’ på andre områder. Fokus i følgende kommentarer vil derfor være på de 

aspekter der bør forbedres i den videre proces.  

Kommentarerne falder i tre dele: 

1. Generelle kommentarer 

2. Civilsamfundets rolle: Konkrete tilpasningsforslag 

3. Politkkohærens: Konkrete tilpasningsforslag 

1. Generelle kommentarer 

 Det er positivt, at den tilgang der lægges op til er, at ”Den strategiske ramme vil være 

handlingsorienteret og angive konkrete prioriterede målsætninger og handlemuligheder 

for den danske indsats” (s. i). Men synopsis lever ikke op til denne målsætning i sin 

nuværende form – der er behov for konkretiseringer i det videre forløb. Fx ift. tilgangen til 

politikkohærens (PCD) og grøn økonomi. 

o Dette er også blevet påpeget af programkomiteen: 

- “On the need for a strategic approach: the strategic framework should be action-

oriented with clearly defined objectives.” 

http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-

Danida/Danida%20transparency/Consultations/Summ/Summary%20070213%20FINA

L.pdf 

 Civilsamfundets rolle i EU’s udviklingssamarbejde bør være et prioritetsområde i den 

”Strategiske ramme for Danmark deltagelse i EU’s udviklingssamarbejde”, hvilket ikke 

er tilfældet i det nuværende udkast. Dette er meget beklageligt idet Danmark både har en 

stærk strategisk interesse og en komparativ fordel ift. at fremme civilsamfundssamarbejde 

EU’s udviklingspolitik. Udeladelsen af civilsamfundssamarbejdet i ’prioritetsafsnittet’ 

underminerer potentielt mange af de gode elementer, som findes i resten af dokumentet (fx s. 

7), og står i modsætning til Danmarks tilgang til og arbejde med civilsamfund i 

udviklingssamarbejde generelt. 

o Konkrete konstruktive input til tilpasninger, som vil styrke civilsamfundets rolle i EU’s 

udviklingssamarbejde, fremsættes i det kommenterede afsnit herom senere i 

dokumentet. 

 

 Det meget vigtigt, at den danske tilgang til PCD uddybes og konkretiseres, hvilket bør 

http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/Consultations/Summ/Summary%20070213%20FINAL.pdf
http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/Consultations/Summ/Summary%20070213%20FINAL.pdf
http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/Consultations/Summ/Summary%20070213%20FINAL.pdf
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ske ved at fremhæve de overordnede principper som den kommende handlingsplan 

skal bygge på.  

o Konkrete konstruktive input til tilpasninger, som vil styrke PCD, fremsættes i det 

kommenterede afsnit herom senere i dokumentet 

 

 Tilgangen til ’Grøn økonomi’ bør uddybes og konkretiseres. Grøn vækst indgår som et 

centralt element i Agenda for Change og de nye EU bistandsinstrumenter som forhandles i 

øjeblikket (særlig Global Public Goods instrumentet). Flere evalueringer peger på at det er et 

stærkt EU policy Framework, men implementering er ikke langt nok til at man endnu kan se 

resultater (OECD 2012; DFID 2011). Med den høje prioritet i ”Retten til et Bedre Liv” kan 

dansk bistand potentielt bidrage til at skabe gode innovative eksempler og show cases i 

fremtiden. Indtænkes EU-aspektet fra start kan gode danske cases blive dagsordensættende 

for europæisk bistand og på denne måde kan Danmarks ’best practices’ potentielt udbredes via 

EU-samarbejdet. 

o Concord Danmark forventer at eftersende konkrete tilpasningsforslag på ’Grøn 

økonomi’ 

 

 Det undrer Concord Danmark, at EU’s Humanitære bistand ikke behandles som et 

selvstændigt område noget sted i udkastet. EU bidrager med over 50 % af den samlede 

humanitære bistand. En mere konsekvent fremhævelse af folkeret, neutral og upartisk 

humanitær bistand og ’det humanitære rum’ i relation til EU’s udviklingssamarbejde og 

udenrigspolitik generelt rummer derfor et stort strategisk potentiale for Danmark. 

2. Civilsamfundets rolle: Konkrete tilpasningsforslag 

I det følgende fremsættes en uddybet begrundelse for fordele ved at inddrage 

civilsamfundssamarbejde som prioritet i den strategiske ramme efterfulgt af en række 

konkrete tilpasningsforslag til teksten i det foreliggende udkast. Nuværende tekst og sidetal 

med kursiv og forslag i ‘bullet-form’. Endelig fremhæves en række formuleringer, som Concord 

Danmark hilser velkomment og opfordrer til at bevare. 

*** 

Fordele 

Danmark har et unikt udgangspunkt og stærke komparative fordele for at prioriterer at 

civilsamfundets rolle i EU’s udviklingspolitik: 

 OECD DAC understregede i 2012, at "Denmark’s Civil Society Strategy (MFA Denmark, 2008) is 

a model for other donors.” 

 ’Retten til et bedre liv’ bygger på, at ”Støtte til udviklingen af et stærkt og uafhængigt 

civilsamfund, der kæmper for de svageste og mest marginaliserede og giver dem en stemme i 

kampen for deres rettigheder, står centralt i den rettighedsbaserede tilgang.”(s.9).  
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EU meddelelsen “The roots of democracy and sustainable development” og rådskonklusioner fra 2012 

sætter en positiv strategi for EU’s engagement med civilsamfund, som Danmark har en stærk 

strategisk interesse i prioriteter at bidrage til at udfolde og implementere:  

 Civilsamfundet ses som udviklingsaktør i sin egen ret og som central for demokrati og 

udvikling. 

 Fordrer en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling. 

 Alle EU’s delegationer skal udarbejde kørerplaner for EU’s og EU’s medlemsstaters 

engagement med civilsamfundet i tredjelande. 

EU har hidtil ikke haft en struktureret og strategisk involvering af civilsamfund i tredjelande: 

 “[CSO] involvement has been limited and falls short of the sustained and structured dialogue 

envisaged”(EU Court of Auditors 2009: 9). 

 “the Delegations’ increased dialogue with CSOs is evident, but is not yet sufficiently structured, 

systematic or strategic”(OECD DAC 2012: 36). 

Betydningen af civilsamfundsarbejdet i EU-rammen er også blevet påpeget af DANIDA’s 

programkomite  

 “On the role of civil society: civil society is central in a human rights based approach and the 

strategic framework would recognise the key role of civil society in the development process.” 

http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-

Danida/Danida%20transparency/Consultations/Summ/Summary%20070213%20FINAL.pdf 

Tilpasningsforslag 

“Danmark har allerede udviklet retningslinjer til, hvordan en rettighedsbaseret tilgang til udvikling kan 

indgå i politikdialog og programmering, og vi kan derfor spille en særlig rolle ved at bistå med 

implementeringen af EU’s handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati.”  (s. i) 

 

 Forslag til tilføjelse: ”samt EU’s strategi for civilsamfundets rolle i EU’s udviklingspolitik som 

sigter mod at fremme befolkningens kamp for at kræve deres rettigheder og holde deres 

regeringer ansvarlige” (jf. eksisterende formulering s 7) 

 

”EU har desuden en klar styrke ved et tæt samarbejde med det europæiske civilsamfund og dets 

forbindelser til civilsamfundene rundt om i verden”(s.4). 

 Nok mere præcist at sige, at EU har en unik position og et unikt potentiale, jf. at EU har 

modtaget kritik af både EU Court of auditors og OECD DAC for manglende struktureret og 

strategisk samarbejde med CSO. 

 Danmark har således en klar strategisk interesse i at have civilsamfundssamarbejde som en 

prioritet i Danmark deltagelse i EU’s udviklingssamarbejde. 

”På lande niveau vil Danmark arbejde for, at EU delegationerne i højere grad fungerer som en fælles 

paraply, der faciliterer fælles analyser og gensidig udveksling af oplysninger på tværs af de 

udenrigspolitiske prioritetsområder”(s.6). 

http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/Consultations/Summ/Summary%20070213%20FINAL.pdf
http://um.dk/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/Consultations/Summ/Summary%20070213%20FINAL.pdf
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 Forslag til tilføjelse: ”Her vil Danmark eksempelvis engagere sig aktivt i arbejdet med de 

kørerplaner for EU’s og EU’s medlemslandenes dialog med civilsamfund i tredjelande, som 

EU’s delegationer skal udarbejde på fælles analyser og koordinering.” 

Udfoldelse og implementering af HRBA: ”Danmark kan derfor spille en særlig rolle ved at bistå EU med 

implementeringen af EU’s handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati”(s.7). 

 Forslag til tilføjelse: ”og EU’s strategi for civilsamfundets rolle i EU’s udviklingspolitik” 

”Ved at bruge EU som platform står Danmark stærkere i arbejdet med at styrke menneskerettigheder og 

demokrati både i det bilaterale samarbejde, herunder på landeniveau gennem policy-dialogen, sektorvalg 

og med civilsamfundet, og i det multilaterale system, gennem øget strategisk arbejdsdeling. Fra dansk 

side vil det være en væsentlig prioritet at bidrage til udmøntningen af EU’s strategiske ramme for 

menneskerettigheder og demokrati.”(s.7). 

 Forslag til tilføjelse: ”og EU’s strategi for civilsamfundets rolle i EU’s udviklingspolitik” 

”Et stærkt civilsamfund kan yde pres for politisk reform, hjælpe befolkningen med at kræve deres 

rettigheder, og er en fundamental del af at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed fra enhver regering. 

Danmark vil derfor arbejde for at EU’s ambitiøse civilsamfundsstrategi bliver udmøntet – med særlig 

vægt på landeniveauet. En væsentlig prioritet vil være, at EU systematisk går i dialog med og inddrager 

civilsamfundsorganisationer i det lokale arbejde med at fremme den rettighedsbaserede tilgang til 

udvikling.”(s.7). 

 Dette glimrende stykke, bør allerede stå som en af prioriteterne (s. i-iii). 

”Endvidere kræver det en åbenhed og vilje i EU-institutionerne, herunder på EU-delegationerne, til 

vidensdeling og inddragelse af medlemslande og andre partnere på et tidligt stadie i 

programmeringen.”(s.9). 

 Forslag til tilpasning: ”Endvidere kræver det en åbenhed og vilje i EU-institutionerne, 

herunder på EU-delegationerne, til vidensdeling og inddragelse af medlemslande og andre 

partnere, herunder civilsamfundet, på et tidligt stadie i programmering og policy-dialog.” 

Desuden er civilsamfundet berørt en række andre steder i den strategiske ramme, som Concord 

Danmark hilser velkomment og opfordrer til at bevare: 

 ”Allianceopbygning og netværk med ligesindede medlemslande er ligeledes en central måde at 

få større gennemslagskraft på, når der forhandles i EU eller tænkningen skal præges. Samtidig 

ligger der også et potentiale i at opdyrke samarbejde med utraditionelle lande og partnere, 

herunder tænketanke, civilsamfundsorganisationer, og EU-parlamentarikere.”(s.10). 

 ”EU og i endnu mindre grad EU’s udviklingspolitik fylder ikke meget i den danske offentlige 

debat. Afsnittet vil derfor se på styrkelse af danske folkevalgte, civilsamfundsorganisationer og 

den danske ressourcebases engagement i debatten om EU’s udviklingssamarbejde”(s.11). 

 ”Der er derfor behov for at overveje, hvordan danske folkelige organisationers og 

virksomheders adgang til EU-midler og finansiering kan styrkes.(s.11). 

 ”Endeligt vil Danmark med fordel kunne samarbejde mere strategisk med en række 

civilsamfundsorganisationer, tænketanke og forskningsinstitutioner indenfor specifikke 

emner.”(s.12). 
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3. Politikkohærens for Udvikling: Konkrete tilpasningsforslag 

I det følgende fremsættes en række konkrete tilpasningsforslag ang. Poiltikkohærens 

for Udvikling (PCD). Nuværende tekst og sidetal med kursiv og forslag i ‘bullet-form’. 

 

*** 

Politikkohærens for udvikling  

”Et andet aspekt af øget sammentænkning er princippet om politikkohærens for udvikling (PCD). EU har 

med Lissabontraktaten forpligtet sig til at sikre, at europæisk lovgivning, der påvirker udviklingslandene, 

arbejder i samme retning og understøtter målene for udviklingssamarbejde. Danmark vil derfor indtage 

en aktiv linje i forhold til EU’s institutionelle behandling af PCD, bl.a. i forbindelse med en mere 

systematisk inddragelse af udviklingshensyn i konsekvensanalyser af EU-  

lovforslag, og udvikling af den lokale dialog i partnerlande om PCD. Danmark vil desuden udarbejde en 

national handlingsplan for politiksammenhæng for udvikling, der skal formulere og fastlægge, hvordan 

Danmark styrker arbejdet med PCD i praksis.” (s. ii). 

 Det er meget positivt at PCD er et prioritetsområde, hvilket Concord Danmark bifalder. 

 Indholdet i den danske tilgang bør dog uddybes og konkretiseres (jf. bemærkning nedenfor) og 

det bør fremgå klart, at ambitionen er at finde en tilgang, som kan danne model for andre EU-

lande også. Dette vil maksimere den danske indflydelse og følger samtidig af den fastlagte vinkel 

som netop handler om at fokusere den danske indsats på EU-niveau.   

 Forslag til tilføjelse: ”Den nationale handlingsplan vil være handlingsorienteret og angive 

konkrete politiske målsætninger ift. udvalgte EU-processer af strategisk interesse for Danmark. 

Ligeledes vil handlingsplanen fremsætte en institutionel implementeringsmodel som kan blive 

model for tilgangen i andre EU-lande og derved blive løftstand for den danske tilgang på EU-

niveau.”  

 

”Den danske PCD-indsats vil være rettet mod EU, eftersom fælles EU-politikker har langt større betydning 

for udviklingslandene end nationale politikker.”  (s. 6) 

 Forslag til tilføjelse: ”I forbindelse med udarbejdelsen af en dansk tilgang vil Danmark derfor 

fremsætte en institutionel implementeringsmodel som kan blive model for tilgangen i andre EU-

lande og derved blive løftstand for den danske tilgang på EU-niveau.” 

 

”Danmark har derfor interesse i at PCD-dagsordenen i EU bliver fremmet. Danmark vil indtage en aktiv 

linje i forhold til EU’s institutionelle behandling af PCD, bl.a. i forbindelse med fastlæggelse af EU's  

rullende PCD-arbejdsplaner, en mere systematisk inddragelse af udviklingshensyn i konsekvensanalyser 

af EU-lovforslag, og udvikling af den lokale dialog i partnerlande om PCD. Fra dansk side vil der bl.a. blive 

trukket på EU’s egne analyser og erfaringsopsamling i det danske arbejde med PCD.” 

 Her er det meget vigtigt, at den danske tilgang uddybes og konkretiseres, hvilket bør ske ved at 

fremsætte de overordnede principper som handlingsplanene skal bygge på. Som minimum bør 

følgende tre overordnede punkter indgå i konkretiseringen: 

1. En handlingsplan med konkrete og realistiske målsætninger inden for udvalgte 

politikområder, der er vedtaget med samtykke fra de relevante ressortministerier 

2. Etablering af en institutionel procedure der sikrer, at Folketinget kan føre parlamentarisk 

kontrol med kohærens-princippet, herunder årlig PCD-screening af EU-kommissionens 
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arbejdsplan mhp. at starte behandling på specialudvalgsniveau 

3. Indførelse af afrapporteringspligt til Folketingets Udenrigsudvalg og Europaudvalg 

 

For uddybning af de tre punkter henvises til Concord Danmarks notat om handlingsplanen samt 

”Delivering Results” rapporten: 

 

 http://www.concorddanmark.dk/?type=page&id=342&itemid=1080&temaid=&about=  

http://www.concorddanmark.dk/?type=page&id=342&itemid=1080&temaid=&about

