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    København den 25. februar 2014 

Kære Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, 

Tillykke med din tiltrædelse som ny Handels- og udviklingsminister.  

Concord Danmark, NGO-netværket for EU’s udviklingspolitik, skriver til dig i forbindelse med Regeringens udarbejdelse af 

den danske handlingsplan for sammenhængende politikker, også kaldet politik-kohærens for udvikling (PCD). 

Udenrigsministeriet forventer handlingsplanen lanceret i marts. I denne vigtige slutfase tilskynder Concord Danmark 

Handels- og udviklingsministeren at støtte op om det konstruktive arbejde for en dansk PCD-handlingsplan. Det er yderst 

afgørende, at der fastlægges realistiske, ambitiøse og konkrete politiske målsætninger for, hvordan Danmark kan bidrage 

til større politiksammenhæng i EU til fordel for udviklingslandene og verdens fattigste befolkning. Vi ser frem til at 

fortsætte det konstruktive samarbejde med regeringen og dit ministerium, som vi hidtil har haft. 

Regeringens udarbejdelse af dansk handlingsplan for politik-kohærens for udvikling (PCD) 

Lissabon-traktatens artikel 208 fastslår princippet om PCD, som forpligter Danmark og EU til at tage hensyn til 

udviklingspolitikkens mål om fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og menneskerettigheder i forbindelse med 

iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Concord Danmark vil gerne rose Regeringen for, at 

Danmark er blandt de første EU-medlemslande, der udarbejder en specifik handlingsplan for PCD, og ser den fremlagte 

konceptnote som et stærkt udgangspunkt for at udarbejde en strategisk og effektiv dansk handlingsplan. Konceptnotens 

klare anerkendelse af at PCD er et politisk anliggende, er både rigtig og vigtig. Derfor er det også nødvendigt, at Handels- 

og udviklingsministeren i den afgørende slutfase i udarbejdelsen af PCD-handlingsplanen både driver arbejdet frem, og 

sikrer koordination og samarbejde med andre relevante ministre. Dette er ikke mindst vigtigt set i lyset af, at de seneste 

FAC-konklusioner af 12. december 2013 kan danne grundlag for et gennembrud for den danske tilgang, der sigter mod at 

fastsætte konkrete og realistiske PCD-målsætninger inden for udvalgte politikområder. 

 

Vi mener, at det er vigtigt, at de konkrete politiske målsætninger bliver så detaljerede som muligt, og bliver 

udarbejdet i tæt samarbejde med de relevante ressortministerier
1
. 

I tråd hermed bør det nævnes, at en screening af Kommissionens arbejdsprogram mhp. at udvælge relevante EU-

beslutningsprocesser som de politiske målsætninger kan søges realiseret inden for er af fundamental betydning. Derfor 

anbefaler vi, at Regeringen indskriver en fast screeningsprocedure i den danske PCD-handlingsplan.  

Handelspolitiske anbefalinger til PCD-handlingsplanen 

Regeringens valg om at samle de to ressortområder udviklingssamarbejde og handel under én minister giver mulighed 

for at sikre, at fattigdomsbekæmpelse får en central rolle i EU’s handelspolitik – en prioritet, der bør reflekteres 

ambitiøst i den kommende PCD-handlingsplan. Det er afgørende, at der fastlægges realistiske og ambitiøse konkrete 

politiske målsætninger for, hvordan Danmark indenfor handelspolitikken kan bidrage til større politiksammenhæng i EU 

til fordel for udviklingslandene og verdens fattigste befolkning. 

 

Konkret har vi på handelsområdet følgende anbefalinger til PCD-handlingsplanen:  

Danmark bør i EU arbejde for, at monitoreringen af effekterne af investerings- og handelsaftaler med tredjelande 

inkluderer en evaluering af, hvorvidt de forventede effekter af aftalen understøtter udviklingspolitikkens mål om 

fattigdomsbekæmpelse.  

Danmark bør i diverse internationale fora, herunder WTO, arbejde for a) en nedbringelse af anvendelsen af 

landbrugsstøtte, og særligt de mest handelsforvridende modaliteter, b) at WTO’s gensidighedsprincip ikke går forud 

for princippet om hensyntagen til de fattigste landes udviklingsmuligheder, det såkaldte SDT-princip, og c) at 

understrege, at der ikke er en automatisk sammenhæng mellem handelsliberalisering og fattigdomsbekæmpelse, 

hvorfor det multilaterale system og bilaterale aftaler bør have sidstnævnte for øje. 
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 Med udgangspunkt i konceptnotens politikområder har Concord Danmark sendt tilsvarende breve til Skatteminister Morten Østergaard og Klima-, 

energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. 
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Herudover henviser vi til høringssvar til PCD-handlingsplanen indgivet 11.09.2013 på Det Åbne Danida. Høringssvaret 

indeholder både en uddybning af ovenstående samt en række andre anbefalinger på handelsområdet. Vi har med glæde 

konstateret, at flere af vores anbefalinger er reflekterede i det fælles EPA-brev til FUT’en og Kommissionen af 5. 

december 2013 underskrevet af dine forgængere i både Handels- og Udviklingsministeriet.  

Vi vil meget gerne i dialog med dig om PCD-handlingsplanen, og vil sætte pris på muligheden for at uddybe vores 

anbefalinger over et møde. Den danske regering har over flere år lagt mange kræfter i at gøre en dansk PCD-

handlingsplan til en realitet, og Concord Danmark opfordrer til en ambitiøs og brugbar handlingsplan, der bidrager til 

dansk lederskab i EU’s udviklingspolitik. 

EU’s nationale CSO køreplaner 

EU-samarbejdet er af stadig stigende betydning for, at Danmark kan fremme sine udviklingspolitiske mål om 

fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og menneskerettigheder. Derfor ser Concord Danmark positivt på, at 

Regeringen med bred støtte fra Folketingets partier lægger stor vægt på og går strategisk til Danmarks deltagelse i EU’s 

udviklingssamarbejde
2
. Særligt arbejdet med at fremme en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling i EU’s 

udviklingspolitik samt et strategisk og struktureret samarbejde mellem EU og civilsamfundsorganisationer i Europa såvel 

som i udviklingslandede bør også fremover være vigtige prioriteter for Danmarks engagement i EU’s udviklingspolitik. 

Vi mener, at den forestående udvælgelse af pilotsamarbejdslande for udarbejdelsen af EU’s nationale CSO-køreplaner 

er en afgørende mulighed for, at Danmark kan gå forrest i kampen for civilsamfundets handlerum, og vi vil meget 

gerne i dialog med dig herom. 

Concord Danmark ser med store forventninger frem til et konstruktivt samarbejde med Handels- og udviklingsministeren 

om disse og andre vigtige udviklingspolitiske EU-dagsordener såsom; en global udviklingsramme post 2015 og 

udviklingsfinansiering. 

 

Med venlig hilsen 

    

Nils Brøgger Jakobsen  Mads Hove 

Formand   Konstitueret sekretariatsleder  

 

 

                                                           
2
 Udenrigsministeriet: ”Fælles om en bedre verden: Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU udviklingssamarbejde”, oktober 2013. 


