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Det europæiske udviklingsår
I en tid med økonomisk krise, hvor europæerne er fristet til at fokusere på deres egne problemer, 
vender EU sin opmærksomhed mod udviklingslandene i overensstemmelse med mottoet – 
”Vores verden, vores fremtid, vores værdighed”. 2015 forventes at blive et afgørende år globalt 
set med den endelige frist for opnåelse af årtusindudviklingsmålene samt FN’s særlige topmøde 
om bæredygtige udviklingsmål i september 2015 og klimakonferencen i Paris i december.

Baggrund for året
Siden 1983 har EU hvert år udpeget et emne, som der bliver sat fokus på, med det formål at øge 
kendskabet til det pågældende emne og sende et stærkt signal om dets politiske betydning. I mange 
tilfælde er denne udnævnelse blevet fulgt op af nye europæiske tiltag eller lovgivning inden for 
relevante områder. Hidtil har de fleste europæiske år fokuseret på vigtige sociale emner internt i EU; 
men det europæiske udviklingsår er det første nogensinde, der fokuserer på EU’s optræden udadtil.
Tanken om at dedikere et år til udviklingsspørgsmål kan spores tilbage til 2010-11 og kan tilskrives den 
lettiske platform for udviklingssamarbejde, en del af NGO-paraplyorganisationen CONCORD og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), men gradvist fik idéen udbredt interinstitutionel 
støtte.

Europa-Parlamentets vigtigste bidrag
Parlamentet spillede en ledende rolle i at få idéen til at bære frugt: Parlamentets beslutning af 23. 
oktober 2012 om en dagsorden for forandring indeholdt en udtrykkelig opfordring til at udpege 2015 
til det europæiske udviklingsår.
Denne anbefaling blev derefter taget op af Europa-Parlamentets formand i et brev til Kommissionens 
formand, der havde EØSU’s formand som medunderskriver, og som bad om Kommissionsformandens 
støtte til forslaget om at udnævne 2015 til europæisk udviklingsår. 
På grundlag af et forslag fra Kommissionen, der blev forelagt i juli 2013, godkendte Parlamentet den 
2. april og sidenhen Rådet den 14. april 2014 formelt beslutningen om, at 2015 skulle være ”det 
europæiske udviklingsår”. Parlamentet understregede i sin beslutning, at 2015 er et passende tidspunkt 
at fremlægge resultaterne af europæisk udviklingspolitik, som generelt har bred opbakning fra de 
europæiske borgere, selvom de ikke har kendskab til detaljerne i politikken. Idéen til årets motto blev 
aktivt fremmet og forsvaret af Udviklingsudvalget og dets ordfører, der understregede, at begrebet 
”menneskelig værdighed”, der er en primær bekymring i udviklingssamarbejdet, bør sættes i centrum 
for det europæiske udviklingsår. MEP’erne 
understregede også, at året vil kunne bidrage til at opnå en bredere forståelse af udviklingsvenlig 
politikkohærens, der sigter på at reducere de negative virkninger af andre politikker end 
bistandspolitikken og på at fremme en følelse af fælles ansvar, solidaritet og muligheder i en skiftende og 
stadig mere indbyrdes afhængig verden blandt borgerne i Europa og udviklingslandene. De fremhævede 
ligeledes behovet for fuldt ud at inddrage civilsamfundets organisationer og partnerlandene i årets 
aktiviteter. Der bør fokuseres på spørgsmålet om den globale indbyrdes afhængighed for at illustrere, 
at udviklingspolitikken er mere end bare bistand og for at fremme direkte engagement samt kritisk 
refleksion, der kan begunstige udvikling. MEP’erne understregede også behovet for at øge den 
offentlige bevidsthed om, at alle former for kønsdiskrimination hindrer udvikling.
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De tre officielle målsætninger for det europæiske udviklingsår 2015
1. Informere EU-borgerne om EU og medlemsstaternes udviklingssamarbejde
2.  Fremme direkte involvering, kritisk tænkning og aktiv interesse i udviklingssamarbejdet mellem 

EU-borgere og interessenter
3.  Øge bevidstheden om fordelene ved EU-udviklingssamarbejde og global indbyrdes afhængighed 

og muliggøre bredere forståelse for behovet for sammenhæng i udviklingspolitikken

Organisering af det europæiske udviklingsår
Det europæiske udviklingsår vil bestå af forskellige arrangementer og tiltag (præmier, skolekonkurrencer, 
reklamekampagner, debatter, sportsbegivenheder etc.), der finder sted på europæisk og nationalt 
plan i henhold til nationale arbejdsprogrammer med inddragelse af civilsamfundets organisationer 
og andre interessenter. Alle events vil være baseret på kampagnens visuelle identitet, motto og den 
tematiske kalender: Der vil være 12 temaer, som strukturerer events på europæisk, nationalt og lokalt 
plan. Januar var dedikeret til temaet ”Europa i verden”, februar til ”Uddannelse”, marts fokuserer på 
”Kvinder og piger”, april på ”Sundhed”, maj på ”fred og sikkerhed”, juni på ”Bæredygtig grøn vækst, 
anstændige arbejdspladser og virksomheder”, juli på ”Børn og unge”, august på ”Humanitær bistand”, 
september på ”Demografi og migration”, oktober på “Fødevaresikkerhed”, november på ”Bæredygtig 
udvikling og klimaindsats” og december på ”Menneskerettigheder og regeringsførelse”. 
Det europæiske udviklingsår har sit eget websted, der er tilgængeligt for alle partnere, samt 
benytter sociale medier for udviklingsåret, og der findes en interessentgruppe, som ledes af Europa-
Kommissionen.

Hovedevents
Eventsene omfatter en lancering i Riga (arrangeret af det lettiske formandskab for EU-Rådet) den 
9. januar, en kulturevent afholdt den 17. januar, en ligestillingsevent i Letland den 2. marts, de 
europæiske udviklingsdage den 2. og 3. juni samt en afsluttende event arrangeret af det luxembourgske 
formandskab den 8. december. Desuden er Regionsudvalget vært for konferencen om decentraliseret 
samarbejde, der afholdes den 1. og 2. juni i Bruxelles med 800 til 1.000 deltagere, hvoraf mange 
forventes at komme fra udviklingslandene.

Europa-Parlamentets engagement
Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg vil bidrage til flere af eventsene under det europæiske 
udviklingsår. Disse omfatter en paneldiskussion på højt plan under de europæiske udviklingsdage, en 
debat om piger som aktører i udvikling under Europa-Parlamentets åbent hus-dage i maj 2015, en 
event på Verdensudstillingen 2015 i Milano og et interparlamentarisk udvalgsmøde med de nationale 
parlamenter om udviklingsmål efter 2015, der skal afholdes i slutningen af året.

Forventet indvirkning i en urolig politisk kontekst
2015 forventes at blive et afgørende år for udviklingssamarbejde med den forventede aftale på det 
ekstraordinære topmøde i september 2015 om bæredygtig udvikling, hvor et nyt sæt fælles mål vil 
erstatte årtusindudviklingsmålene for perioden efter 2015. Der vil også finde flere andre potentielt 
afgørende begivenheder sted, såsom den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering 
i juli 2015 og COP21-klimakonferencen i december i Paris. På det operationelle plan ser vi kronisk 
humanitær
krise i et Mellemøsten, der er destabiliseret af den syriske borgerkrig og IS’ fremkomst samt Ebola-
epidemien og forskellige konflikter i Afrika. Alt dette betyder, at international solidaritet fortsat har en 
afgørende betydning i en globaliseret og flygtig verden. Det europæiske udviklingsår har en vigtig rolle 
at spille i denne sammenhæng ved at mobilisere stærk offentlig støtte til de store forpligtelser, der vil 
være behov for, til trods for den økonomiske krise i Europa.
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Ifølge Linda McAvan (S&D, UK), formand for Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg, er ’2015 en 
mulighed for at tale om EU’ s udviklingspolitik, dele historier om, hvad der allerede er opnået, om 
fremskridtene med årtusindudviklingsmålene og den reelle forskel, som disse resultater har gjort i 
verdens fattigste lande i praksis. Men det skal handle om mere end tidligere resultater og store 
ord. 2015 skal også være et år med udviklingstiltag, således at 2015 fører til en reel gevinst for 
udvikling.” Selv om EU fortsat er den største yder af offentlig udviklingsbistand, er der udfordringer 
for EU ’s troværdighed som førende udviklingsaktør i forbindelse med problemstillinger relateret til 
fragmentering af støtte(på grund af utilstrækkelig koordinering mellem EU og medlemsstaterne), en 
nogle gange svag sammenhæng i de forskellige EU-politikker og navnlig forskellene i forpligtelser/
betalinger, som påvirker EU budgettets gennemførelse.
Det europæiske udviklingsår kan derfor tjene som afsæt for at forbedre koordineringen mellem det 
europæiske og nationale udviklingssamarbejde ved hjælp af en obligatorisk ordning, der foreslås af 
Europa-Parlamentet, og udviklingsvenlig politikkohærens (dvs. større hensyntagen til indvirkningen af 
andre EU-politikker på udvikling) samt at introducere nye finansieringskilder til udvikling.
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