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Dansk udspil vedrørende Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling:
"A Global Deal"

Hvorfor "A Global Deal?
Forberedelsesprocessen til Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling (WSSD)
tager udgangspunkt i nationale og regionale bidrag. På et forberedende møde i
januar vil disse bidrag foreligge, og på det forberedende møde i april kan der
forventes enighed om en dagsorden for WSSD. Danmark har som EUformandskabsland under WSSD en interesse i og behov for en afklaring af hvilke
centrale emnekredse, der vil optage WSSD. Statsministerens lancering af konceptet
"A Global Deal" på OECD’s ministermøde i maj og på Det Europæiske Råds møde
i Göteborg i juni er et bud på en helt overordnet og politisk dagsorden for topmødet.
Formålet med "A Global Deal"
Der har været store interessemodsætninger mellem nord og syd i internationale fora
de senere år. Industrilandene har bl.a i forbindelse med Rio-konferencen skabt
forventninger hos udviklingslandene om øget finansiel bistand og indrømmelser på
det handelspolitiske, teknologiske og andre områder, som ikke er indfriet.
Tværtimod har mange lande formindsket deres bistand, og markedsadgangen er de
facto blevet ringere trods gennemførte liberaliseringer. Samtidig er der også
uindfriede løfter, bl.a. tilsagnet i Uruguay-runden om afvikling af
landbrugssubsidier. Industrilandene finder, at udviklingslandene kunne give højere
prioritet til fremme af miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, god
regeringsførelse, reformproces og rationel anvendelse af ressourcer.
Formålet med "A Global Deal" er at opnå en politisk aftale indgået mellem stats- og
regeringschefer. Indholdet må på den ene side være så visionært, at det kan matche
erklæringen fra Rio-konferencen og på den anden side ligge på et niveau, der gør
det muligt at opnå tilslutning fra EU til konkretisering af konceptet, og når bred
tilslutning er til stede gøre konceptet til et EU-udspil. Den politiske aftale bør skabe
konkrete fremskridt på et begrænset antal områder og iværksætte en proces, der
omsætter aftalen til handling.

Samspillet med andre forhandlingsprocesser
Udfaldet af WTO-mødet i Doha i november vil påvirke strategien for og indholdet af
Global Deal. Det samme vil være tilfældet med udfaldet af konferencen om
finansiering for udvikling i Mexico i marts 2002. Det er derfor nødvendigt løbende at
justere konceptet.
Mulige elementer i "A Global Deal"
Regeringen ønsker med "A Global Deal" at skabe en ny balance mellem den
globale økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling med det formål at opnå en
global bæredygtig udvikling.
En sådan global overenskomst skal sikre ulandenes ret til markedsadgang, forbedret
udviklingsstøtte og gældsnedskrivning samt overførsel af moderne teknologi
samtidig med, at der sker en styrkelse af det globale samarbejde om
miljøbeskyttelse, udvidede arbejdstagerrettigheder og fremme af verdenshandelen.
Industrilandene bør i "A Global Deal" erklære sig rede til at arbejde for afkobling af
sammenhængen vækst og ressourceforbrug for dermed at vise, at de tager
bæredygtig udvikling alvorligt.
"A Global Deal" bør slå fast, at alle stadig vedstår sig Rio-erklæringen og bygger på
de udviklingsmål for fattigdomsbekæmpelse m.v. som FN’s
milleniumgeneralforsamling tilsluttede sig.
Det er klart, at relevansen af "A Global Deal" er blevet yderligere styrket efter den
11. september 2001. Den overordnede målsætning om bæredygtig økonomisk og
social udvikling vil være et vigtigt element i bestræbelserne på at bekæmpe
ekstremismen og angribe terrorismen ved dens rødder. En målrettet indsats mod
analfabetisme vil også være en vigtig del i denne indsats.
De centrale elementer i "A Global Deal" kunne være:
Styrket fri handel og bedre markedsadgang for udviklingslandede kombineret med
internationale standarder for miljø og arbejdstagerrettigheder
Bedre finansiering af udvikling gennem bedre og øget udviklingsstøtte,
gældslettelse og styrket internatonalt finansielt samarbejde med henblik på
fattigdomsbekæmpelse.
Styrket internationalt samarbejde om miljø, herunder klima, gennemførelse af
multilaterale miljøaftaler samt overførsel af miljørigtige teknologier.
Det vil være naturligt, at ovenstående tre kerneområder kompletteres med:

a. Sund makroøkonomi, ligelig fordelingspolitik og god regeringsførelse vil være en
forudsætning for, at den private sektor er villig til at engagere sig i internationalt
samarbejde om bæredygtig udvikling
b. Støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslandene med henblik på deltagelse i
internationale forhandlinger om bæredygtig udvikling, herunder
handelsforhandlinger.
c. Ratifikation og implementering inden for fastsatte tidsfrister af eksisterende
miljøaftaler, herunder styrkelse og aktivering af de finansieringsmekanismer disse
aftaler indeholder samt tilsagn om kapacitetsopbygning og anden bistand i
udviklingslandene til implementering. Fremme af Kyoto-protokollen og dens
ratifikation. Det er i den sammenhæng muligt, at USA vil sondere mulighederne for
at indgå en Kyoto+ aftale (d.v.s. en tillægsaftale til den aftale der forventes indgået i
Marrakesh), der definerer vilkårene for amerikanske deltagelse i klimasamarbejdet.
d. Fremme af offentlighedens deltagelse gennem udvidelse af Århus-konventionen
til at finde anvendelse på globalt plan
e. Bæredygtig udnyttelse af ressourcer:
Energi
Vand, vandforsyning samt hav og havressourcer
Biodiversitet
f. Fremme af sammenhæng med indsatser vedr. bl.a. hiv/aids og migration.
g. Fremme af sammenhæng med indsatsen mod den verdensomspændende
terrorisme, herunder indsatsen mod analfabetisme.
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