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Indledning

Udviklingsvenlig politikkohærens er af væsentligste betydning for udviklingslandene såvel 
som for Europa.  Den første grund til dette skal findes i begrebet: Mens udviklingspolitik pr. 
definition en dag bør være generelt overflødig, vil udviklingsvenlig politikkohærens forblive 
en udfordring, så længe europæisk politik har ekstern indvirkning. 

Der er dog også politiske grunde til udviklingsvenlig politikkohærens. For det første har den 
Europæiske Union (EU) mulighed for at etablere reelle partnerskaber med udviklingslande 
(hvis ressourcer vi dækker, og ikke den anden vej rundt). For det andet vil udviklingsvenlig 
politikkohærens frigøre udviklingspolitikken fra dens rolle som "reparationsværksted". Og for 
det tredje vil udviklingslandene og EU drage nytte af udviklingskohærens, idet regeringerne 
og virksomhederne i udviklingslandene får chancen og ansvaret for selv at skabe succeser.

I løbet af de sidste to år har der været mange tiltag med henblik på at afstemme de relevante 
EU-politikker til den udviklingsvenlige politikkohærens. Europa-Parlamentet (EP) har således 
udpeget en fast ordfører for udviklingsvenlig politikkohærens. Det er dog yderst vanskeligt at 
integrere politikker, og der er stadigvæk en række udfordringer, der bør tages op.

Institutionel ramme for gennemførelsen af udviklingsvenlig politikkohærens

Den europæiske konsensus om udvikling og artikel 208 i TEUF bør forblive det 
grundlæggende princip i den udviklingsvenlige politikkohærens. Dagsordenen for forandring 
har ændret begrebet om udviklingsvenlig politikkohærens. Ændringen er indlysende af to 
grunde: For det første, at dokumentet end ikke nævner de tre EU-politikker, der har størst 
indflydelse på udviklingslandene (dvs. unionens handels -, landbrugs - og fiskeripolitik, 
hvoraf de to stadigvæk er til grundig revision). For det andet bliver dagsordenen for 
forandring, som enstemmigt blev vedtaget af Kommissionen og Rådet, i forslaget om det nye 
instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ligestillet med den europæiske konsensus, 
hvad angår det fundament, der skal danne rammen for det nye instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde, og således EU's udviklingspolitik for 2014-2020. 

Ethvert forsøg på at revidere grundlæggende forslag og principper for unionens 
udviklingspolitik, bør involvere de institutioner, der stod bag etableringen af disse.

Den højtstående repræsentant bør anerkende sin rolle i realiseringen af den udviklingsvenlige 
politikkohærens via Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) især dens delegationer. 
Den højtstående repræsentant bør fremsætte en erklæring om, at den udviklingsvenlige 
politikkohærens er en klar prioritet for tjenestegrenene og oprette specifikke tjenestegrene i de 
forskellige delegationer, der kan samarbejde tæt med ngo'er, civilsamfundsorganisationer og 
andre lokale interessegrupper. Ekspertviden om udviklingspolitik og praksis skal være til 
stede på alle niveauer i institutionerne, herunder i EEAS. Ligeledes kan man indføre stramme 
retningslinjer tilpasset den udviklingsvenlige politikkohærens til delegationerne vedrørende 
deres rådgivning af europæiske investorer.

"EU-handling" blev indført med henblik på at øge synligheden af EU's handlinger. Dette gør 
den udviklingsvenlige politikkohærens endnu vigtigere, idet enhver negativ virkning vil blive 
forbundet yderligere med EU. "EU-handling" bør dog ikke modarbejde andre EU-
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udviklingspolitiske mål, såsom ejerskab.  

Det er også nødvendigt at øge bevidstheden om udviklingsvenlig politikkohærens i 
udviklingslandene selv. Overordnet set ville det være formålstjenstligt at etablere 
repræsentationer i udviklingslandene. Dette ville forbedre udvekslingen mellem EU og 
udviklingslandene, og det vil muligvis også kunne være medvirkende til at løse problemer, 
der ligger uden for EU's kompetenceområde, dvs. en socialt inkluderende brug af afgifter på 
naturressourcer og skatter, udvandreres pengeoverførsler osv. 

Det er afgørende at vurdere den udviklingsvenlige politikkohærens for at bedømme 
konsekvenserne af grænseoverskridende EU-politikker. Men på grund af emnets kompleksitet 
kan man ikke bruge én fælles metode til at måle omkostningerne af inkohærens. En løsning 
kunne være at supplere begrebet "bistandseffektivitet" med "udviklingseffektivitet", da dette 
begreb er mere velegnet til at vurdere den udviklingsvenlige politikkohærens. 
"Bistandseffektivitet" uden "udviklingseffektivitet" er som at have en taktik uden at have en 
strategi. 

Europa-Kommissionens (EK) anvendelse af konsekvensundersøgelser kan stadigvæk 
forbedres. Kommissionens konsekvensanalyse-udvalg har på nuværende tidspunkt tre 
fokusområder, de miljømæssige, de sociale og de økonomiske indvirkninger. Disse 
fokusområder bør også omfatte EU-politikkens eksterne virkninger. Det samme gør sig 
gældende for en lignende institution, der er under oprettelse af EP. 

EP bør træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at styrke den udviklingsvenlige 
politikkohærens institutionelt inden for sit eget kompetenceområde. Udviklingsudvalget kan 
etablere en regelmæssig udveksling med kontaktpunkterne for den udviklingsvenlige 
politikkohærens i medlemsstaterne. Den kan også være formålstjenstligt at formalisere 
deltagelsen af andre udvalg, som er relevante for den udviklingsvenlige politikkohærens, 
f.eks. ved at udpege repræsentanter i disse udvalg. En anden mulighed kunne være at oprette 
et obligatorisk punkt i Udviklingsudvalgets (DEVES) rapporter vedrørende den 
udviklingsvenlige politikkohærens, som reagerer på Kommissionens initiativer. 

Finansiering af udviklingen

Følgende kan være anvendeligt ud fra et synspunkt om udviklingsvenlig politikkohærens: en 
reduktion af antallet af budgetposter og en fastsættelse af fælles regler til gennemførelse af 
instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og Den Europæiske Udviklingsfond 
(EUF), strømlining af godkendelsesprocedurer, især for mindre aktiviteter eller årlige 
handlingsplaner, hvor flerårlige handlingsplaner allerede er blevet godkendt, samt en større 
deltagelse af delegationerne i udarbejdelsen af regionale og tematiske programmer, der skal få 
støtten til at flyde mere forudsigeligt. 

I sin meddelelse fra juni 2011 vedrørende den flerårlige finansielle ramme foreslog Europa-
Kommissionen at udvide EUF's kontrolbeføjelser til Europa-Parlamentet. Det ser ud til at 
Europa-Parlamentet nu har droppet dette forslag, da det ikke fremgår af lovgivningsforslaget 
om den nye EUF.

Handel
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Europa-Kommissionens udarbejdelse af to separate rapporter om generel handel og om handel 
og udvikling var en forspildt mulighed ud fra et udviklingsvenligt politikkohærent synspunkt.

Den nye GSP-ordning som fremlagt af Europa-Kommissionen omfatter ikke længere hverken 
højindkomstlande eller højere middelindkomstlande. Dermed udelukker den det meste af 
Latinamerika, de fleste caribiske øer og nogle afrikanske lande. Samtidig er nogle økonomier, 
der er lige så stærke som Indiens, Kinas, Indonesiens og Thailands, fortsat berettigede, omend 
det er midlertidigt, til at indgå i GSP-ordningen. Derfor synes det urimeligt at lade 
spørgsmålet om berettigelse til at deltage i GSP-ordningen være betinget af opfyldelse af et 
enkelt kriterium, nemlig bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger. Problemer i forhold til 
de europæiske partnerskabs og frihandelsaftaler skal ligeledes løses, f.eks. sletningen af 18 
lande fra forordningen om markedsadgang.  

EU bør forsøge at skabe nyt momentum, når det gælder bæredygtige offentlige indkøb på 
internationalt niveau, med henblik på at afbinde støttemidler og udviklingslån og styrke 
partnerlandenes nationale indkøbssystemer eller give præference til lokale og regionale 
indkøb. 

Den fælles landbrugspolitik, fødevaresikkerhed og fiskeripolitik

Set ud fra et udviklingspolitisk perspektiv kunne man foreslå en helt anden fælles 
landbrugspolitik end den, der præsenteres i Kommissionens reformforslag. Imidlertid er der 
ved tidligere reformer af den fælles landbrugspolitik blevet taget hånd om en række 
usammenhængende forhold, og denne tendens fortsætter i de aktuelle forslag fra 
Kommissionen. Bedriftsstøtten er i vidt omfang blevet afkoblet, og 
markedsinterventionsmekanismer og eksportrestitutioner spiller en betydeligt mindre rolle.

Det er ganske enkelt ikke muligt at tage visse resterende udfordringer op i forbindelse med 
denne fælles landbrugsreform, f.eks. spørgsmålet om en styrkelse af EU-AVS-
forsyningskæderne og forsyningskæderne inden for AVS-landene selv. Anvendelsen af 
moderne markedsstyringsinstrumenter bør fremmes i udviklingslandene såsom 
gennemsigtighed, kapacitetsopbygning, udveksling af information om standarder, tekniske 
forskrifter eller støtte med hensyn til kontraktforhandling.

Forhandlingen af fiskeriaftaler skal baseres på det kontraherende lands prioriteter for 
hensigtsmæssig udvikling af dens fiskerisektor og dets land som helhed for at gøre den 
udviklingsvenlige politikkohærens mere effektiv. De politiske virkninger bør overvåges tæt af 
Europa-Parlamentet.

Klimaændringer

Klimaændringer er, snarere end at være en særskilt udfordring for den udviklingsvenlige 
politik kohærens, et af de tværgående elementer, der skal indarbejdes i alle andre 
politikområder, for at kunne forbedre den udviklingsvenlige politikkohærens. 

Opmærksomhed bør rettes mod maksimering af synergier mellem EU-klimaændrings-
politikker og EU's udviklingsmål, især hvad angår redskaber og instrumenter, samt utilsigtede 
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negative bivirkninger af nogle politikker og den sikkerhedsmæssige udvikling og/eller 
klimatilpasningsmæssige fordele for udviklingslande. Den næste mulighed for at efterleve 
dette er ved Rio+20 konferencen, da emnerne ved konferencen er en oprettelse af a) en grøn 
økonomi i forhold til en bæredygtig udvikling, udryddelsen af fattigdom, og b) den 
institutionelle ramme for bæredygtig udvikling. 

Derudover bør klimaændringerne og deres negative konsekvenser betragtes som et 
udviklingsspørgsmål med kønsmæssige konsekvenser, der har relevans for alle sektorer 
(sociale, kulturelle, økonomiske og politiske).  Investering i uddannelse for bæredygtig 
udvikling, herunder bekæmpelse af klimaændringer, er et område, hvor man med 
udviklingsstøtte kan opnå en lang række mål på én gang, især når det vedrører kvinder. 

Europa-Kommissionen er endnu ikke kommet med et forslag til en model, der kan beregne 
indirekte ændringer af arealanvendelse. Uden en sådan model er det svært præcist at vurdere 
konsekvenserne af EU-politikker på dette område.

Den udviklingsvenlige politikkohærens bør også afspejles i den kommende beretning om 
gennemførelsen af den nye politik vedrørende virksomhedernes sociale ansvar. 

Migration

Den samlede strategi for migration og mobilitet 2011 bør godkendes, hvis den er i 
overensstemmelse med den udviklingsvenlige politikkohærens. Europa-Kommissionens 
rapport fra 2009 om den udviklingsvenlige politikkohærens understregede allerede, at det ikke 
er effektivt at løse problemet ved at indføre betingede støtteordninger, og at det er bedst at 
følge den globale strategi.

Man bør øge opmærksomheden på den fulde deltagelse af migranter i de modtagende 
samfund og støtte deres integration på lokalt niveau, herunder på arbejdsmarkedet. Det er 
ligeledes nødvendigt at involvere indvandrersamfund som udviklingsagenter ved at lette 
adgangen til pengeoverførsler, bekæmpe "hjerneflugt" og "hjernespild" og udforme forslag 
om arbejdskraftindvandring under hensyntagen til både oprindelseslandene, 
modtagelseslandene og migranterne. Ligeledes er der tilsyneladende ingen eller mangelfuld 
information til EU-borgerne vedrørende migration.  Dette emne er ofte genstand for 
valgpolitikker. 

Andre emner, der er relevante for den kommende rapport om den udviklingsvenlige 
politikkohærens, er ejendomsret, sundhed, kvinder, uddannelse og budgetstøtte.

Konklusion

Mange uoverensstemmelser er grundigt blevet undersøgt. Det største problem er den 
manglende politiske vilje, når de udviklede lande og udviklingslandenes interesser øjensynligt 
er i konflikt. Sådanne klare interessekonflikter kan måske blive bragt i overensstemmelse, 
hvis der findes en langsigtet løsning. 

Det er her de tektoniske forandringer i international politik kan hjælpe og fremme den 
udviklingsvenlige politikkohærens. Først tvinger de politikerne til at tage sådanne langsigtede 
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beslutninger. Hvis ikke de gør dette, beskytter de måske nogle mindre og kortsigtede 
interesser. Men EU vil helt sikkert tabe på lang sigt, eftersom global udvikling er i vores egen 
interesse. Ikke kun fordi vi ønsker et godt forhold til udviklingslandene i fremtiden, men 
primært fordi vi har brug for deres nyfremkommende markeder og deres ressourcer. 

For det andet er der endnu et problem med den udviklingsvenlige politikkohærens: Ofte er 
bevidsthed ikke nok til at ændre politik. Romklubben offentliggjorde sin rapport for næsten 
40 år siden. Imidlertid står vi stadigvæk over for de samme udfordringer, fordi folk har en 
tendens til at holde fast i gamle vaner og privilegier. Den udviklingsvenlige politikkohærens 
står overfor det samme problem! Og det er her, de tektoniske forandringer måske kan hjælpe.  
Gamle visheder svinder ind, og pludselig er der plads til ny indsigt og en ny måde at anskue 
tingene på. 

Den udviklingsvenlige politikkohærens vil være fremherskende i sidste ende, blot på grund af 
de bedre og mere bæredygtige argumenter. Kun politikker, der er i overensstemmelse med 
den udviklingsvenlige politikkohærens, er fremtidssikre politikker!

Der er en vis sandhed i vurderingen af, at den udviklingsvenlige politikkohærens er kommet 
til vejs ende, og at entusiasmen er ebbet ud. På lang sigt bliver EU nødt til at overveje, 
hvordan man kan tage den udviklingsvenlige politikkohærens til næste niveau. En mulighed 
kunne være at omstrukturere Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til en tjeneste for ekstern 
kohærent optræden, hvis primære mål er global udvikling og sikkerhed. Det samme ville gøre 
sig gældende for Udenrigsudvalget. Dette kunne være en måde, hvorpå man kunne garantere, 
at der på alle niveauer i beslutningsprocessen bliver taget seriøst hensyn til den 
udviklingsvenlige politikkohærens,  Sådan et stort skridt vil uden tvivl kræve en masse 
forskning og intensive diskussioner med alle de interesserede parter, men det ville kunne give 
den udviklingsvenlige politikkohærens ben at gå på.


