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Europaåret 
för utvecklingssamarbete

I tider av ekonomisk kris, då européer frestas att fokusera på sina egna svårigheter, riktar EU sin 
politiska uppmärksamhet mot utvecklingsländerna, i enlighet med mottot ”vår värld, vår framtid, 
vår värdighet”. 2015 väntas bli ett avgörande år världen över. Tidsfristen för uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen löper ut och FN:s särskilda toppmöte om målen för hållbar utveckling 
äger rum i september 2015 och klimatkonferensen i Paris i december.

Europaårets historia
Sedan 1983 har EU varje år valt ut ett särskilt område i syfte att öka medvetenheten om det och sända 
en stark signal om dess politiska betydelse. Många gånger har valet av ämne lett till nya politiska 
åtgärder på EU-nivå eller lagstiftning inom det berörda området. Hittills har de flesta Europaåren 
handlat om viktiga sociala ämnen som berör EU. Europaåret för utvecklingssamarbete är det första 
Europaåret någonsin som fokuserar på EU:s yttre åtgärder.
Idén om ett särskilt år för frågor som rör utvecklingssamarbete föddes 2010–2011 och lades fram 
av det lettiska forumet för utvecklingssamarbete – en del av den icke statliga paraplyorganisationen 
Concord – och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och har med tiden fått brett stöd av 
samtliga institutioner.

Europaparlamentets viktigaste bidrag
Parlamentet har varit tongivande för att få denna idé att bära frukt. I sin resolution av den 23 oktober 
2012 om en agenda för förändring rekommenderade man särskilt att utse 2015 till Europaåret för 
utvecklingssamarbete.
Rekommendationen vidarebefordrades i en skrivelse från parlamentets talman till kommissionens 
ordförande, med Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande som medundertecknare, 
i vilken man sökte ordförandens stöd för förslaget att utse 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete.
På grundval av ett förslag som kommissionen lade fram i juli 2013 godkändes beslutet att utse 2015 
till Europaåret för utvecklingssamarbete formellt, först av parlamentet den 2 april 2014, och därefter 
av rådet den 14 april 2014. Parlamentet framhöll i sin resolution att 2015 är ett ypperligt tillfälle att 
presentera vilka framsteg EU har gjort inom utvecklingspolitiken, ett område som i allmänhet har 
brett stöd hos de europeiska medborgarna, trots att de saknar kunskap om detaljerna. Förslaget till 
motto för året främjades aktivt och försvarades av utskottet för utveckling och dess föredragande, som 
betonade att tanken om människans värdighet, den viktigaste hörnstenen i utvecklingssamarbetet, 
bör stå i centrum för Europaåret för utvecklingssamarbete. Flera ledamöter
underströk dessutom att året har förutsättningar att bidra till en djupare förståelse för en konsekvent 
politik för utveckling, som syftar till att minska den negativa påverkan som EU:s politik på andra områden 
kan ha på utveklingsländerna, och till att ingjuta en känsla av gemensamt ansvar, solidaritet och 
möjligheter i medborgare i Europa och i utvecklingsländerna, i denna vår föränderliga värld där vi blir 
alltmer beroende av varandra. De har framhållit behovet av att engagera organisationer i civilsamhället 
och partnerländer i aktiviteterna under året. Frågan om det ömsesidiga beroendet på global nivå bör stå 
i fokus för att illustrera att utvecklingspolitiken handlar om mer än bara bistånd, och för att främja
direkt deltagande och kritisk reflektion till gagn för utvecklingen. Ledamöterna har också betonat hur 
viktigt det är att öka allmänhetens medvetenhet om hur alla former av könsdiskriminering bromsar 
utvecklingen.
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Europaårets tre officiella syften:
1.  Att upplysa de europeiska medborgarna om vad EU och medlemsstaterna gör inom ramen för 

utvecklingssamarbetet.
2.  Att uppmana EU-medborgarna och andra berörda parter till direkt deltagande, kritisk reflektion 

och ett aktivt intresse för utvecklingssamarbete.
3.  Att öka medvetenheten om fördelarna med EU:s utvecklingssamarbete och det ömsesidiga 

beroendet på global nivå, och skapa större förståelse för vikten av en konsekvent politik för 
utveckling.

Europaårets utformning
Under Europaåret kommer olika evenemang och händelser att äga rum (utmärkelser, skoltävlingar, 
reklamkampanjer, diskussioner och idrottsevenemang), både på EU-nivå och nationell nivå, inom 
ramen för nationella arbetsprogram och i samarbete med organisationer i det civila samhället och 
andra berörda parter. Alla evenemang kommer att bygga på kampanjens visuella identitet, motto och 
den tematiska tidsplanen. 12 olika teman ligger till grund för de evenemang som anordnas på europeisk, 
nationell och regional nivå. Temat för januari var Europa i världen och för februari Utbildning. Mars 
handlar om Kvinnor och flickor, april om Hälsa, maj om Fred och säkerhet, juni om Hållbar grön tillväxt, 
anständiga jobb och företag, juli om Barn och ungdomar, augusti om Humanitärt bistånd, september 
om Demografi och migration, oktober om Livsmedelssäkerhet, november om Hållbar utveckling och 
klimatåtgärder och december om Mänskliga rättigheter och god styrning.
Europaåret för utvecklingssamarbete har en särskild webbsida som alla partner har tillgång till, samt 
olika sociala medier och en intressentgrupp som leds av Europeiska kommissionen.

Flaggskeppsevenemang
Bland annat följande evenemang kommer att äga rum under året: öppningsceremonin i Riga (där 
det lettiska ordförandeskapet står som värd) den 9 januari, ett kulturevenemang den 17 januari, ett 
genusevenemang i Lettland den 2 mars, de europeiska utvecklingsdagarna den 2 och 3 juni och en 
avslutningsceremoni som anordnas av det luxemburgiska ordförandeskapet den 8 december. Dessutom 
står regionkommittén värd för konferensen om decentraliserat samarbete, som ska hållas den 1 och 2 
juni i Bryssel, med 800–1000 deltagare, av vilka många förväntas komma från utvecklingsländer.

Europaparlamentets medverkan
Parlamentets utskott för utveckling kommer att bidra till många evenemang under Europaåret för 
utvecklingssamarbete,  bland annat högnivåpanelen under Europeiska utvecklingsdagarna, en debatt om 
flickors roll för utveckling under parlamentets öppna hus i maj 2015, ett evenemang under Världsutställningen 
2015 i Milano, och ett interparlamentariskt utskottssammanträde med nationella parlament om målen för 
utvecklingssamarbetet efter 2015, planerat att äga rum i slutet av året.

Förväntade följder i en känslig politisk kontext
2015 väntas bli ett avgörande år för utvecklingssamarbetet, i och med den överenskommelse om nya 
gemensamma mål som ska ersätta millennieutvecklingsmålen under tiden efter 2015, som förväntas 
ingås vid FN:s särskilda toppmöte om hållbar utveckling i september. Även flera andra händelser 
som kan vara av betydelse kommer att äga rum under året, till exempel den tredje internationella 
konferensen om utvecklingsfinansiering i juli 2015 och klimatkonferensen (COP21) i Paris i december. 
På det operativa planet ser vi en kronisk humanitär
kris i ett Mellanöstern som har destabiliserats av inbördeskriget i Syrien och Islamiska statens framväxt, 
samt Ebola-epidemin och flera konflikter i Afrika. Internationell solidaritet är därför fortfarande oerhört 
viktigt i vår globaliserade och föränderliga värld. Europaåret för utveckling kan ha mycket att bidra 
med i detta sammanhang genom att samla starkt stöd från allmänheten för de stora åtaganden som 
kommer att krävas, trots den ekonomiska krisen i Europa.
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Enligt Linda McAvan (S&D, UK), ordförande för parlamentets utskott för utveckling, kommer 2015 att 
innebära ett tillfälle att diskutera EU:s utvecklingspolitik och dela med sig av historier om vad man 
redan har uppnått, om framstegen för millennieutvecklingsmålen och om vilka verkliga skillnader dessa 
framsteg har inneburit på plats i världens fattigaste länder. Men det måste handla om mer än gamla 
meriter och stora ord.2015 måste också bli ett händelsernas år när det gäller utvecklingssamarbetet, 
så att året gör verkligt avtryck för utvecklingen. Trots att EU fortfarande är världens största givare av 
officiellt utvecklingsbistånd återstår många utmaningar för att EU ska kunna behålla sin trovärdighet 
som ledande på området utvecklingssamarbete, bland annat fragmenteringen i biståndet (på grund 
av dålig samordning mellan EU och medlemsstaterna), ibland bristande samstämmighet mellan olika 
politikområden och i synnerhet gapet mellan åtaganden och betalningar, som påverkar genomförandet 
av EU:s budget.
Europaåret för utveckling skulle därför kunna tjäna som incitament för att förbättra samordningen av 
utvecklingssamarbetet på europeisk och nationell nivå, genom inrättandet av en obligatorisk mekanism 
som föreslås av parlamentet, en mer konsekvent politik för utveckling (dvs. att ta större hänsyn till hur 
EU:s politik på andra områden påverkar utvecklingen), och nya finansieringskällor till utveckling.

Läs mer
M Latek, The challenge of coordination of EU development policies, Europeiska utredningstjänsten, 
januari 2015.
A Brown and E Hefer (redaktörer), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions 
and global problems need European action, European Think Tanks Group, september 2014..
Detta är en reviderad utgåva av ”At a glance”, som publicerades i januari, med anledning av öppnandet 
av Europeiska året för utvecklingssamarbete 2015.
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