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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bifalder EU’s forpligtelse til at give længevarende støtte til landet, og at det har udpeget 

Irak som pilotland, således at man bedre kan håndtere og operationalisere 

sammenhængen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand med henblik på at 

fremme en overgang fra humanitær bistand til mere langsigtet genopbygning og 

stabilisering; minder om, at den irakiske krise betegnes som FN’s nødniveau tre, og at 

11 millioner mennesker aktuelt har behov for bistand; opfordrer derfor indtrængende 

EU og dets medlemsstater til først og fremmest at styrke deres indsats for hurtigst 

muligt at håndtere vigtige humanitære udfordringer og menneskelige behov, navnlig 

hvad angår de mere end tre millioner internt fordrevne personer; 

2. opfordrer indtrængende EU til fortsat at engagere sig i krisebistand i landet og tage i 

betragtning, at der er mere end tre millioner internt fordrevne i landet, hvoraf mere end 

1,6 millioner mennesker lever under forfærdelige hygiejniske og sanitære forhold; 

understreger ligeledes, at ca. halvdelen af de internt fordrevne er mindreårige, og at 

600 000 af disse ikke har modtaget nogen form for uddannelse; 

3. understreger, at fattigdom er et udbredt fænomen i landet, og at vold, konflikt og 

sekterisme, til trods for at det er et -mellemindkomstland i den øverste halvdel, i 

betydelig grad har undermineret de igangværende fremskridt; 

 

 opfordrer EU til gennem målrettede projekter at rette sin udviklingsbistand mod de 

mest sårbare grupper og de mennesker, som har størst behov, nemlig kvinder og børn, 

unge, internt fordrevne og flygtninge; 

4. understreger, at retsstatsprincippet, menneskerettighederne og adgangen til retlig 

prøvelse fortsat er vigtige udfordringer, og at Irak er blandt de lavest placerede lande på 

gennemsigtighedsindekset; insisterer på, at EU prioriterer gennemførelsen af politiske 

og økonomiske reformer med henblik på at opbygge institutionel kapacitet og 

konsolidere demokratiet; 

5. understreger, at bæredygtig og inklusiv vækst bør støttes i overensstemmelse med 

irakiske nationale udviklingsprioriteter; 

6. bemærker, at de sociale og politiske processer og dynamikker i Irak er stærkt 

mandsdominerede og påvirket af de religiøse lederes uforholdsmæssigt store 

indflydelse; beklager, at dette ofte medfører udelukkelse af kvinder og sekulære grupper 

fra social interaktion; 

7. mener, at følgende områder for udviklingsbistanden bør prioriteres i forbindelse med 

overgangen fra nødhjælp til udvikling: en langsigtet strategi, stabilisering, reformer og 

forbedringer på områderne god forvaltningspraksis og ansvarlighed, uddannelse og 

kompetenceudvikling, adgang til indkomstmuligheder og levering af sundhedsydelser 

samt grundlæggende sociale tjenesteydelser; understreger også betydningen af reformer 

med henblik på at forbedre balancen mellem kønnene og repræsentation af kvinder i 

landets politiske liv; ser frem til at modtage konkrete forslag om planlagte tiltag, der 
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imødekommer disse behov, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge 

dokumentation for de resultater og virkninger, der er opnået inden for rammerne af det 

flerårige vejledende program 2014-2017; 

8. understreger behovet for at støtte Iraks overgang til en bæredygtig diversificering af 

økonomien for at mindske afhængigheden af udnyttelse og eksport af råvarer såsom 

råolie, der tegnede sig for 46,8 % af den samlede eksport i 2016; 

9. understreger, at forringelsen af miljøet og infrastrukturen, gentagne tørker og 

ørkendannelse har haft stor indvirkning på befolkningen i landdistrikterne og øget 

fødevareusikkerhed og vandmangel, navnlig for fordrevne personer; opfordrer EU til at 

arbejde tæt sammen med de irakiske myndigheder for at bevæge sig hen imod en mere 

effektiv og retfærdig brug og forvaltning af naturressourcerne; 

10. er bekymret over det høje frafald- blandt studerende af begge køn fra irakiske skoler 

(som fordømt af civilsamfundsorganisationer, der oplyser, at 60 % af dem, der havde 

tilmeldt sig grundskolen i 2015, sidenhen er droppet ud); understreger, at et højt niveau 

af færdigheder er afgørende for, at der kan skabes en positiv fred i konfliktberørte 

områder; 

11. opfordrer EU til at tilbyde kurser om fred og forebyggelse af voldelig ekstremisme samt 

nedrustningskampagner for at standse spredningen af håndvåben og lette våben i Irak; 

12. understreger betydningen af at øge den individuelle bevidsthed om menneskerettigheder 

for at fremme harmoni mellem befolkningsgrupper og at afskrække militser fra at 

rekruttere unge mennesker, som er sårbare over for vold og ekstremisme; 

13. understreger behovet for omfattende ekspertise inden for spørgsmål vedrørende medie- 

og ytringsfrihed, når lokale medieaktører uddannes i fredsjournalistik; 

14. insisterer på, at leveringen af humanitær bistand og udviklingsbistand skal være 

behovsbaseret og upartisk for at kunne støtte en effektiv stabiliserings- og 

genopbygningsproces, herunder behovet for at religiøse mindretal og etniske grupper 

kan vende sikkert tilbage til deres hjem; understreger, at eksterne aktører, herunder EU, 

aktivt skal mindske risikoen for, at bistanden bruges som et instrument af nationale 

politiske aktører eller tildeles på en måde, der diskriminerer eller privilegerer specifikke 

grupper; 

15. opfordrer EU til at sikre, at der investeres EU-midler i projekter, som hjælper den 

irakiske befolkning, og at der ydes tilstrækkelig bistand til kommuner til deres levering 

af basale tjenester og etablering af en lokal forvaltning for at garantere basale levevilkår 

for befolkningen; opfordrer desuden EU til at sikre koordinering mellem de centrale 

myndigheder og de lokale myndigheder med henblik på at udpege prioriterede områder 

at investere i og at øge støtten til civilsamfundet, navnlig 

menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer navnlig til at prioritere finansiering af 

projekter, der støtter aktører, som fremmer ansvarlighed og demokratiske forandringer, 

og som fremmer en dialog, der er baseret på lokale forhold, og mekanismer til 

konfliktløsning, der navnlig involverer unge; 

16. udtrykker dyb bekymring over, at korruption i Irak er udbredt og foregår på forskellige 
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niveauer, og at der ikke synes at være nogen klar strategi for bekæmpelse heraf; 

17. understreger, at der er en fornemmelse af mangel på retfærdighed og eksistens af 

dobbelte standarder i det irakiske retsvæsen; bemærker, at irakiske domstole ikke synes 

at træffe de nødvendige foranstaltninger til at retsforfølge dem, der krænker 

menneskerettighederne, og andre kriminelle; 

18. bemærker, at en reform af sikkerhedssektoren i Irak er en vigtig udfordring, som FN og 

EU bør støtte; fremhæver behovet for at arbejde i retning af demobiliseringen af militser 

og reintegreringen af krigere som en del af reformen af sikkerhedssektoren; 

19. opfordrer EU til at yde de irakiske myndigheder øget teknisk bistand for at hjælpe dem 

med at forvalte naturressourcerne forsvarligt, forbedre skatteopkrævningen og 

nedbringe ulovlige finansielle strømme med det formål at sikre, at Irak vil kunne 

finansiere sin nationale udvikling på mellemlang sigt og mindske uligheden blandt sin 

befolkning og sine regioner; understreger nødvendigheden af aktivt at rådgive den 

private sektor og investorer med henblik på at styrke både konfliktsensitiviteten og 

deres bidrag til fredsopbygning og bæredygtig udvikling; 

20. opfordrer EU til at investere i genopretningen og udviklingen af den lokale økonomi, 

navnlig ved at øge sin støtte til iværksætteri, SMV'er og erhvervsuddannelse, fremme 

investeringer på prioriterede områder såsom energi og landbrug og tilskynde til 

offentlig-private partnerskaber; mener, at skabelsen af et positivt miljø med 

incitamenter til udvikling af den private sektor ikke blot vil gøre det muligt at håndtere 

ungdomsarbejdsløshed i landet, men også vil bidrage til at skabe muligheder for 

tilbagevenden af internt fordrevne og flygtninge efter konflikter; 

21. minder om, at kvinder og piger rammes uforholdsmæssigt hårdt af konflikt og 

ekstremisme, og at de er mere sårbare over for vold og overgreb, herunder seksuel vold, 

tortur, menneskehandel, slaveri og børneægteskaber; fremhæver behovet for at håndtere 

de specifikke humanitære og udviklingsmæssige behov hos kvinder og piger, navnlig 

hos fordrevne befolkningsgrupper; opfordrer EU til yderligere at fremme ligestilling 

mellem mænd og kvinder og styrkelse af kvinders indflydelse og status gennem sine 

udviklingsbestræbelser og at fremhæve kvindernes rolle i genopretning og 

fredsopbygning i landet; 

22. opfordrer EU til at styrke dialogen med det irakiske civilsamfunds aktører; understreger, 

at en kønssensitiv tilgang til stabiliserings- og genopbygningsprocessen er nødvendig 

for effektivt at inddrage kvinder; 

23. understreger, at kampen mod terrorisme ikke må være begrænset til repressive 

foranstaltninger, men skal være forenelig med overholdelsen af menneskerettighederne 

og folkeretten med henblik på at undgå yderligere eller ny radikalisering; opfordrer de 

politiske, udviklingsmæssige, sikkerhedsmæssige og andre sociale aktører til grundigt at 

analysere og håndtere drivkræfterne for radikalisering, voldelig ekstremisme og 

rekruttering til terrorisme på en sammenhængende måde; 

24. opfordrer til inddragelse af civilsamfundsorganisationer i afvæbnings-, demobiliserings- 

og reintegrationsprocessen i Irak; 
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25. opfordrer EU til at gennemføre programmer, der giver borgerne mulighed for at deltage 

i den lokale beslutningsproces, og styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i 

institutionerne; 

26. understreger nødvendigheden af at investere i det irakiske landbrug på grund af dets 

høje beskæftigelsespotentiale og betydningen af at genbefolke landdistrikter, hvor 

befolkningen er i konstant tilbagegang på grund af konflikter. 
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