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Emne: Uformelt møde i Rådet for udenrigsanliggender den 12. marts 2015
Kære udviklings- og handelsminister Mogens Jensen,
I år vil det internationale samfund tage vigtige beslutninger om tre processer, som vil være med til at forme
fremtiden. Beslutningerne vil få betydning for millioner af mennesker og for vores planet. Den Europæiske
Union (EU) skal være drivende for, at disse processer bliver en succes ved at vise verden, at den tager de mange
forpligtelser, som EU har indgået og vil indgå, seriøst. EU må udvise mod til at gå forrest, og dermed både være
en troværdig, men også en modig og progressiv forhandlingspartner.
Addis Ababa, juli 2015 bliver den første vigtige test af EU’s troværdighed, hvorfor det er essentielt, at EU og
medlemslande er repræsenteret på det højeste politiske niveau. EU har gentagne gange fastslået sin forpligtelse
til at støtte og levere tilstrækkelig udviklingsfokuseret finansiering af høj kvalitet, men har ikke vedtaget de
nødvendige foranstaltninger for at gøre dette til en realitet. Det europæiske civilsamfunds anbefalinger til EU’s
position på udviklingsfinansiering er beskrevet i det vedhæftede positionspapir. Desuden findes vedhæftet det
danske civilsamfunds principper for, hvad Danmark skal bringe til forhandlingerne om udviklingsfinansiering.
EU skal leve op til sin bistandsforpligtelse uagtet hvad andre lande forpligter sig til. Den officielle
udviklingsbistand (ODA) forbliver et altafgørende værktøj til fattigdomsreduktion. Derfor forventer vi, at EU,
og især dets medlemslande, forud for Addis Ababa, bekræfter deres 40 år gamle forpligtelse om at allokere 0.7%
af BNI til ODA med en bindende tidsplan. Det er dog ikke nok, at genbekræfte gamle forpligtelser, hvis et stærkt
resultat skal nås i Addis Ababa. EU skal også lægge innovative forslag på bordet, særligt etableringen af et
mellemstatsligt organ om internationalt samarbejde på skatteområdet, hvor udviklingslandene kan deltage
på lige fod sådan, at der – modsat i dag - tages højde for deres særlige behov på området.
I forhold til aftalen om et post 2015 framework i New York, september 2015, forventer vi, at EU fastholder sin
stærke og samlede position på en post-2015 ramme for bæredygtig udvikling. Vi vil gerne se en
menneskerettighedsbaseret aftale med mennesker og planeten i centrum, der er universel, ambitiøs og
tranformativ, og som sikrer lighed og governance som gennemgående elementer i de nye mål på tværs af alle
tre dimensioner af bæredygtig udvikling. Vi opfordrer EU til at promovere robuste og ansvarlige foranstaltninger
på alle niveauer, som muliggør, at alle mål opfyldes for samtlige sociale og økonomiske grupper og befolkninger,
inklusiv de mest udsatte grupper, og bevirker, at disse kan holde deres regeringer og andre aktører ansvarlige
for beslutninger og forpligtelser, som har en direkte indflydelse på deres liv.
Afslutningsvis er det essentielt at der opnås en succesfuld klimaaftale i Paris, december 2015 for at vende de
negative klimaforandringer, som truer med at ophæve de sidste årtiers fremgang på udviklingsområdet.
Vi håber på en ambitiøs dansk stemme ved det uformelle ministerrådsmøde den 12. marts, der leverer i forhold
til vores forventninger som beskrevet ovenfor. Derudover vil vi gerne anmode om et møde med dig specifikt om
udviklingsfinansiering inden der vedtages rådskonklusioner på EU-meddelelsen ”Et globalt partnerskab for
fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling efter 2015”.
Med venlig hilsen,

Lars Udsholt
Formand, Globalt Fokus

Laust Leth Gregersen
Formand for Politik Forum, Globalt Fokus

Globalt Fokus er en platform for 73 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling,
miljø og humanitært arbejde. DanWatch og 3F er medlem af Globalt Fokus, men er i dette tilfælde ikke
medunderskrivere på denne henvendelse.

