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Input til møde i Europaudvalget den 15. maj 2014 

Punkt 6. Rådsmøde nr. 3315 (udenrigsanliggender - udvikling) den 19. maj 2014 

 

Vedrørende punkt 1. Udviklingsdagsordenen post 2015 

Concord Danmark, NGO Forum og 92-gruppen
1
 har følgende kommentarer til Europaudvalgets drøftelse af 

udviklingsministrenes dagsordenpunkt 1 om udviklingsdagsordenen post 2015 forud for Ministerrådsmødet 

den 19. maj 2014. 

Arbejdet med FN’s Millenium Development Goals har vist, at verden kan bekæmpe fattigdom og skabe 

udvikling. Men sult er stadig et massivt problem, uligheden vokser og klimaforandringerne truer vores 

fremtid. Der er derfor mere end nogensinde brug for nye ambitiøse mål for bæredygtig udviklingi.  

Det er derfor afgørende, at Danmark arbejder aktivt for, at EU fastholder og udvikler en ambitiøs position 

og derved bidrager til stærke mål for bæredygtig udvikling efter 2015. 

Concord Danmark, NGO FORUM og 92-gruppen opfordrer til, at EU udvikler en post-2015 position 

samtidig med, at EU arbejder konstruktivt for, at en bred vifte af stemmer inddrages i processen og høres i 

diskussionerne. I takt med at drøftelserne i FN’s Åbne Arbejdsgruppe om mål for bæredygtig udvikling 

(OWG) bliver mere detaljerede og går ind i specifikt indhold og udformning af målene, opfordrer vi til, at EU 

og EU’s medlemslande arbejder for: 

 Ét stærkt sæt integrerede mål for bæredygtig udvikling i alle begrebets tre dimensioner (miljø, 

social, økonomisk), der fokuserer på at udrydde ekstrem fattigdom og sult, realisere 

menneskerettigheder og skabe bæredygtig udvikling for alle.  

 Det er kritisk at understrege vigtigheden af at fremme lighed og retfærdighed, og at både social og 

økonomisk ulighed i og mellem lande bliver adresseret og bekæmpet. 

 At sikre at der ydes en særlig indsats for kvinder og piger i alle udviklingsindsatser – særligt for dem 

som oplever størst fattigdom, ulighed og krænkelse af menneskerettigheder 

                                                           
1
 92-gruppen er i denne sag tegnet af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, 

Mellemfolkeligt Samvirke, Sex & Samfund, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen IBIS, VedvarendeEnergi, Verdens Skove. 
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 At al udvikling indebærer en anerkendelse af planetens økologiske og miljømæssige grænser 

(”planetary boundaries”) og klimaændringernes indvirkning, der truer med at underminere 

fremskridt på alle områder for fremtidige generationer. 

 Det er afgørende, at EU arbejder for universelle mål, som alle lande har ansvar for at bidrage til at 

realisere, herunder i deres egen nationale sammenhæng. Universalitet er et princip, som kan og 

bør gælde for alle fokusområder, og ikke blot begrænses til enkelte specifikke fokusområder så som 

eksempelvis bæredygtigt forbrug og produktion. 

 Post-2015 rammen må integrere en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling på tværs af 

alle mål og indikatorer, der bl.a. sætter stærkt fokus på deltagelse, empowerment og ikke-

diskrimination samt adresserer menneskerettighedsforpligtigelse for alle aktører, herunder den 

private sektor. Ligeledes skal eksisterende konventioner og aftaler på området inddrages med klare 

referencer.  Vi støtter samtidig en fortsat EU indsats for, at god regeringsførelse bliver et 

nøgleelement. 

 Der må være et stærkt fokus i post-2015 rammen på at skabe og sikre sammenhæng i politikker, så 

de ikke undergraver bæredygtig udvikling. I den sammenhæng bør EU trække på sine egne 

erfaringer og udfordringer med at implementere sin traktatforpligtigelse om at sikre hensyn til 

politikkohærens for udvikling, men bør også være åben overfor andre erfaringer og tilpasninger til 

en global post-2015 ramme. 

 Stærke og uafhængige ansvarlighedsmekanismer vil være afgørende for en effektiv 

implementering af en post-2015 ramme og dens mål og indikatorer. Sådanne mekanismer bør 

indeholde en central rolle for bidrag fra civilsamfundsorganisationer. 

 I forhold til finansiering af post- 2015 rammen er det afgørende, at EU arbejder på fire 

overordnede principperii: 1) Bring orden i eget hus (herunder i forhold til skatteunddragelse og 

skattely), 2) arbejd for udviklingslandenes råderum til at bestemme over deres egen udvikling, 3) 

styrk og efterlev de eksisterende udviklingsforpligtelser (bl.a. 0,7 % målsætningen og 

klimamålsætninger) og 4) forebyg fremtidige finans- og gældkriser. 

Vi opfordrer til, at EU støtter forslaget om en konference om Financing for Development i 2015 

med deltagelse fra statsoverhoveder og regeringsledere, ledere af alle agenturer og afdelinger i FN-

systemet engageret i post-Rio+20 og post-2015 diskussioner samt ledere af alle større 

mellemstatslige organisationer. Deltagelse fra alle stakeholders herunder civilsamfundet bør sikres.  

 For at være en reel forandringsdagsorden må en ramme for bæredygtig udvikling efter 2015 

adressere de nuværende vækstmodellers bæredygtighedsproblemer. EU bør således arbejde for en 

reform af økonomiske strukturer, finansielle systemer, handelssystemer og fremme en bredere 

forståelse af bæredygtig udvikling til at komplementere de nuværende dominerende BNP-

fokuserede vækstmodeller. 

                                                           
i
 Positionspapir fra de danske civilsamfundsorganisationer: Nye globale mål for udvikling og bæredygtighed efter 2015: 
http://www.concorddanmark.dk/pdf/concord/Post2015_Positionpapir.pdf 
ii
 http://www.concorddanmark.dk/pdf/concord/Concord%20DK_FfD%20brev%20FINAL%20120913.pdf 

http://www.concorddanmark.dk/pdf/concord/Post2015_Positionpapir.pdf

