
Kære Ulla Tørnæs 

Som Europa-parlamentariker kan du gøre en forskel (også) for verdens fattigste mennesker!

Udvikling handler både om bistand, rettigheder og om alle de politikker, der påvirker udviklingslandes muligheder for at løfte sig 
ud af fattigdom. EU har en vigtig rolle at spille. Vi håber derfor, at du vil være med til at tale udviklingslandenes sag i Europa-
Parlamentet.

EU er verdens største donor af udviklingsbistand og er samtidig med til at sætte standarder for alt fra fødevarer og legetøj til 
handel og rettigheder. Menneskerettighederne er universelle, og EU bør derfor arbejde for, at de bliver efterlevet både inden for 
og uden for EU. Desværre sker det alt for ofte, at mens EU giver udviklingsbistand på den ene side, undergraver EU’s politikker 
på den anden side udviklingslandenes muligheder for at løfte sig selv ud af fattigdom. Udviklingsbistand er vigtig, men den kan 
ikke stå alene. Hensynet til udviklingslandene skal derfor tænkes ind i alle politikker, fra regnskabsregulering og handelsaftaler til 
energipolitik og landbrugsstøtte. Det er vigtigt, at du, som dansk medlem af Europa-Parlamentet, ved lige præcis, hvor dit arbejde 
får indflydelse på udviklingslandenes fremtidsmuligheder.

FAKTA: 
 EU og medlemslandene er verdens største bistandsdonor og står tilsammen for mere end halvdelen af den globale 

bistand. I 2012 donerede de tilsammen 411 mia. kr., hvoraf mere end 100 mia. kr. blev forvaltet af EU’s institutioner.1

 70 % af EU’s udenrigspolitiske budget går til udvikling.2

 85 % af europæerne mener, det er vigtigt at hjælpe mennesker i udviklingslandene, og 130 mio. EU-borgere donerer 
penge til en udviklingsorganisation mindst én gang om året.4

 Hvert ottende menneske på jorden sulter på trods af, at 1/3 af al produceret mad går til spilde hvert år.4 EU’s 
politikker vedr. handel, landbrug, finansiel regulering, klima og investeringer har stor indflydelse på den globale 
fødevaresikkerhed.

Beskyt menneskerettighederne 
Menneskerettighederne er universelle og en grundlæggende 
europæisk værdi. EU skal derfor beskytte dem både inden for 
og uden for grænserne. Økonomiske-, sociale-, kulturelle-, 
politiske- og borgerrettigheder bør være en rød tråd i EU’s 
internationale arbejde. 

I mange udviklingslande ser vi i disse år voldsomme 
vækstrater. Alligevel er en stor del af befolkningerne ikke med 
i udviklingen og lever ofte med overgreb på deres helt basale 
rettigheder. Økonomisk udvikling alene er derfor ikke nok.

DANSKE NGO’ER INDBYDER 
TIL SAMARBEJDE 
OM EU I VERDEN

Alt for få penge til udvikling og nødhjælp! 
Ca. 120 millioner mennesker får hjælp via EU’s 
katastrofeindsatser hvert år. Men på grund af Syrien 
og en række andre konflikter er der i disse år voldsomt 
pres på EU’s nødhjælpskasse, og der mangler akut 
penge til at yde den indsats, der er behov for i verdens 
brændpunkter. Lige nu er de allokerede EU-midler til 
Syrien-konflikten under 1/3 af, hvad de var sidste år. EU’s 
budget for nødhjælp mangler akut 250 mio. euro i 2014 
for at forsætte hjælpen og støtten. På udviklingsområdet 
endte 2013 med en gæld på 300 mio. euro.



SAMMENHÆNG I EU’S POLITIK - TIL GAVN FOR UDVIKLING:
I Lissabon-traktaten har EU forpligtet sig til at tage hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med udarbejdelse 
af politikker, der kan påvirke udviklingslandene7, også kaldet politik-kohærens for udvikling.

I Danmarks handlingsplan for sammenhængende politikker for global udvikling ’En Fælles Dagsorden’ slås det fast, at Danmark 
igennem EU vil fremme et positivt samspil mellem andre politikker og udviklingspolitikken til gavn for global vækst og udvikling.8

EU’s politikker på bl.a. handel, landbrug, finansiel regulering, klima, investeringer, energi osv. har stor indflydelse på fattige 
mennesker i udviklingslandene.

n I 1200 tilfælde holder EU’s subsidiering af landbrugsvarer priserne på fødevarer kunstigt lave og forhindrer dermed små 
landbrugsproduktioner i udviklingslandene i at komme ind på det globale marked.9

n Hvert år gå udviklingslandene glip af skatteindtægter fra multinationale selskaber svarende til omkring 900 mia. kr. Det kan 
forhindres bl.a. af EU-lovgivning på regnskabs- og skatteområdet.10

Som Europa-parlamentariker kan du gøre en forskel ved at: 
n Tage hensynet til udviklingslandene i betragtning i dit arbejde med at udforme lovgivning
n Arbejde for sammenhængende politikker, så EU’s regler og love ikke får negative konsekvenser for udviklingslandene
n Tage et medansvar for EU’s globale rolle og sæt hensynet til verdens fattigste i centrum for EU’s globale engagement

 
Europa-Parlamentet stemmer jævnligt om særligt én type 
af rettigheder i forbindelse med EU’s udviklingsarbejde: De 
seksuelle og reproduktive rettigheder. Desværre forsøger 
en gruppe medlemmer af Europa-Parlamentet at gøre 
rettighederne til et spørgsmål om for eller imod abort. 
76 lande i verden har love mod homoseksualitet og i 10 lande 
kan det medføre dødsstraf eller livstid i fængsel at være 
offentlig omkring sin seksuelle orientering.5 

99 % af alle dødsfald I forbindelse med graviditet eller fødsel 
sker i udviklingslandene.6 

Som medlem af Europa-Parlamentet håber vi, at du vil være 
med til at kæmpe imod en udvanding af de seksuelle og 
reproduktive rettigheder. n

Hvert efterår skal Europa-Parlamentet godkende EU’s 
budget for det følgende år. Selvom nødhjælps- og 
udviklingsbudgetterne kun er en lille del af det samlede EU-
budget, har det kolossal betydning for mennesker der lever 
i ekstrem fattigdom eller rammes af konflikt og katastrofer 
verden over. 

Som medlem af Europa-Parlament håber vi, at du vil være 
med til at kæmpe for, at den desperate situation bliver løst, og 
at der kommer tilstrækkelige midler til udvikling og nødhjælp 
i EU-budgettet for 2015. n

GLOBALT FOKUS er en platform for danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling, miljø og 
humanitært arbejde. Globalt Fokus blev etableret i maj 2014 ved sammenlægning af NGO FORUM og Concord Danmark. Globalt 
Fokus har mere end 70 danske civilsamfundsorganisationer som medlemmer og er medlem af CONCORD Europe, der har mere end 
1800 europæiske civilsamfundsorganisationer som medlemmer.
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Globalt Fokus vil gerne opfordre dig til at overveje konsekvenserne for udviklingslandene i dit politiske virke i Europa-Parlamentet 
og til at engagere dig i EU’s globale rolle. EU har store muligheder for at gøre en forskel i verden og med dansk lederskab hjælpe 
verdens fattigste befolkninger. De danske udviklingsorganisationer ønsker et EU, som tager globalt ansvar. Globalt Fokus vil meget 
gerne i dialog med dig om dette, ligesom vores medlemmer meget gerne bidrager på deres respektive ekspertområder.

På vegne af 500.000 danskere og mere end 70 medlemsorganisationer,
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