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Inledning

En konsekvent politik för utveckling är av yttersta vikt både i utvecklingsländerna och i 
Europa. Det främsta skälet till detta är en del av själva begreppet. Medan utvecklingspolitik 
på det hela taget bör bli överflödig per definition, kommer en konsekvent politik för 
utveckling att fortsätta att vara en utmaning så länge europeisk politik påverkar omvärlden!

Det finns dock även politiska skäl bakom en konsekvent politik för utveckling. För det första 
skulle Europeiska unionen kunna upprätta verkliga partnerskap med utvecklingsländer (vars 
resurser vi traktar efter, och inte tvärtom). För det andra skulle en konsekvent politik för 
utveckling befria utvecklingspolitiken från sin roll som ”reparationsverkstad”. 
Utvecklingsländerna och EU kommer för det tredje att dra nytta av konsekvent utveckling 
eftersom regeringar och samhällen i utvecklingsländer därmed får möjligheten och 
skyldigheten att skapa framgångar på egen hand.

Inom loppet av de två senaste åren har mycket gjorts för att anpassa relevanta EU-
politikområden till en konsekvent politik för utveckling. Europaparlamentet har för sin del 
tillsatt en ständig föredragande för en konsekvent politik för utveckling. Det är emellertid till 
sin natur svårt att integrera politikområden och många frågor återstår.

Institutionell ram för ett konkret genomförande av en konsekvent politik för utveckling

Europeiska samförståndet om utveckling och artikel 208 i EUF-fördraget bör fortsätta att 
utgöra ramen för en konsekvent politik för utveckling. En agenda för förändring har vänt 
trenden för begreppet konsekvent politik för utveckling. Det finns två tydliga skäl till detta. I 
dokumentet omnämns för det första inte ens de tre politikområden som i högsta grad påverkar 
utvecklingsländerna (dvs. unionens handelspolitik, jordbrukspolitik och fiskeripolitik, varav 
två för närvarande genomgår en ingående granskning). För det andra presenterades agendan 
för förändring, som antogs ensidigt av kommissionen och rådet, i förslaget till nytt 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete som likvärdigt Europeiska samförståndet 
vad gäller den ram som ska vägleda det nya finansieringsinstrumentet för 
utvecklingssamarbete och därmed EU:s utvecklingspolitik för 2014–2020.

Varje försök att se över de grundläggande riktlinjerna och principerna för unionens 
utvecklingspolitik bör involvera de institutioner som gav upphov till dem.

Den höga representanten bör erkänna sin roll i att förverkliga en konsekvent politik för 
utveckling genom Europeiska utrikestjänsten, och framför allt dess delegationer. Hon bör göra 
ett uttalande som slår fast konsekvent politik för utveckling som en klart prioriterad fråga för 
utrikestjänsten och införa kontaktpunkter för konsekvent utvecklingspolitik inom dess 
delegationer för ett nära samarbete med frivilligorganisationer, organisationer i det civila 
samhället och andra lokala aktörer. Sakkunskap om utvecklingspolitik och praxis måste finnas 
på alla nivåer i institutionerna, inbegripet Europeiska utrikestjänsten. Man skulle även kunna 
införa strikta riktlinjer för delegationerna om rådgivning till europeiska investerare, som 
anpassas till en konsekvent politik för utveckling.

”EU Actorness” infördes för att öka synbarheten i EU:s åtgärder. Det gör att en konsekvent 
politik för utveckling blir ännu viktigare eftersom varje negativ konsekvens kommer att sättas 
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i ännu närmare samband med EU.  ”EU Actorness” bör dock inte stå i strid med andra 
utvecklingspolitiska mål som lagts fast av EU, t.ex. ägarskap. 

Det kommer också att vara nödvändigt att öka kunskapen om konsekvent politik för 
utveckling inom utvecklingsländerna själva. På det hela taget skulle det vara lämpligt om 
kontaktpunkterna för en konsekvent utvecklingspolitik infördes även i utvecklingsländerna. 
Detta skulle förbättra utbytet mellan EU och utvecklingsländerna och skulle även kunna bidra 
till att rätta till problem som inte faller inom EU:s behörighet, t.ex. social användning av 
naturresursränta och skatter, remitteringar osv. 

Att beräkna konsekvent politik för utveckling är grundläggande för att kunna bedöma 
konsekvenserna av EU-politik utanför EU:s gränser. På grund av frågans komplexa natur 
finns dock hittills inte någon gemensam metod för att beräkna kostnaden för inkonsekvenser. 
En lösning skulle kunna vara att komplettera begreppet ”biståndseffektivitet” med begreppet 
”utvecklingseffektivitet” eftersom detta är mer lämpligt för att beräkna en konsekvent politik 
för utveckling. ”Biståndseffektivitet” utan ”utvecklingseffektivitet” är som taktik utan 
strategi. 

Det finns fortfarande utrymme för förbättringar i kommissionens användning av 
konsekvensbedömningar. EU:s konsekvensbedömningsnämnd har för närvarande tre 
prioriterade områden, nämligen miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta 
urval borde även omfatta externa konsekvenser av EU:s politikområden. Detsamma gäller en 
liknande institution som håller på att inrättas av Europaparlamentet. 

Parlamentet bör vidta ytterligare åtgärder för att institutionellt stärka konsekvent politik för 
utveckling inom sina egna kompetensområden. Utvecklingsutskottet skulle kunna 
institutionalisera ett regelbundet utbyte med kontaktpunkterna för en konsekvent 
utvecklingspolitik i medlemsstaterna. Det kan också vara lämpligt att möjliggöra medverkan 
av andra utskott som är relevanta för en konsekvent politik för utveckling, t.ex. genom att 
dessa utskott tilldelas kontaktpunkter. En annan möjlighet skulle kunna vara ett obligatoriskt 
avsnitt om en konsekvent politik för utveckling i betänkanden där utvecklingsutskottet 
kommer med synpunkter på initiativ från kommissionen. 

Utvecklingsfinansiering

Ur ett konsekvent utvecklingspolitiskt perspektiv skulle det vara lämpligt att minskat antalet 
budgetposter och införa gemensamma tillämpningsföreskrifter för finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden, effektivisera förfaranden för 
godkännande, framför allt för småskaliga verksamheter eller årliga handlingsplaner, då 
fleråriga planer redan har godkänts, samt inleda ett närmare samarbete med delegationerna för 
att utforma regionala och tematiska program i syfte att göra biståndsflödet mer förutsägbart. 

I sitt meddelande från juni 2011 föreslog kommissionen att Europeiska utvecklingsfondens 
befogenhet att granska skulle utvidgas till parlamentet. Kommissionen verkar nu ha släppt 
detta förslag eftersom det inte finns med i lagstiftningsförslaget om nya Europeiska 
utvecklingsfonden.
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Handel

Kommissionens utarbetande av två separata rapporter om handel i allmänhet och om handel 
och utveckling var en förlorad möjlighet ur perspektivet om en konsekvent utvecklingspolitik.

Det nya allmänna preferenssystemet, som lades fram av kommissionen, täcker inte längre 
höginkomstländer eller högre medelinkomstländer. Det skulle därför utesluta större delen av 
Sydamerika, större delen av karibiska öarna och vissa afrikanska länder. Samtidigt omfattas 
fortfarande sådana starka ekonomier, om än tillfälligt, som Indien, Kina, Indonesien och 
Thailand, av det allmänna preferenssystemet. Det verkar därför orättvist att göra 
bruttonationalprodukten per invånare till det enda urvalskriteriet för det allmänna 
preferenssystemet. Problem i samband med europeiska partnerskapsavtal och frihandelsavtal 
måste också lösas, t.ex. har 18 länder strukits från marknadstillträdesförordningen. 

EU bör försöka skapa ny drivkraft för hållbar offentlig upphandling på internationell nivå för 
att få till stånd ett obundet stöd och utvecklingslån och samtidigt stärka partnerländernas 
nationella upphandlingssystem eller ge företräde åt lokal och regional upphandling. 

Gemensam jordbrukspolitik, livsmedelssäkerhet och fiskeripolitik

Ur ett utvecklingspolitiskt perspektiv skulle man kunna föreslå en helt annan gemensam 
jordbrukspolitik än den som läggs fram i kommissionens reformförslag. Ett antal 
inkonsekvenser har emellertid avhjälpts under tidigare reformer av gemensam 
jordbrukspolitik, en trend som fortsätter i kommissionens aktuella förslag. Jordbruksstödet har 
till stor del frikopplats och den roll som marknadsingripande mekanismer och exportbidrag 
spelar har minskat betydligt.

Vissa kvarvarande utmaningar kan inte behandlas i samband med den pågående reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta gäller till exempel frågan om att stärka 
försörjningskedjorna mellan EU och AVS-länderna och försörjningskedjorna inom AVS-
länderna. Man bör uppmuntra användningen av moderna marknadsstyrningsinstrument som 
öppenhet, kapacitetsbyggande, utbyte av information om standarder, tekniska föreskrifter eller 
underlag för avtalsförhandlingar i utvecklingsländerna.

För att förbättra en konsekvent politik för utveckling måste förhandlingarna om fiskeriavtal 
utgå från den avtalsslutande statens prioriteringar för en lämplig utveckling av sin fiskesektor 
och sitt land som helhet. Dessa konsekvenser av politiken bör noggrant övervakas av 
parlamentet.

Klimatförändringarna

Snarare än att vara en separat utmaning för en konsekvent politik för utveckling är 
klimatförändringarna i stället en av de övergripande aspekterna som behöver anpassas inom 
alla andra politikområden för att förbättra en konsekvent politik för utveckling. 

Särskild uppmärksamheten krävs för att maximera synergieffekterna mellan EU:s 
klimatpolitik och EU:s utvecklingsmål, framför allt vad gäller använda verktyg och 
instrument, oväntade bieffekter av viss politik och den indirekta utvecklingen och/eller 
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anpassningsfördelar för utvecklingsländerna vad gäller klimatförändring. Nästa tillfälle till 
detta är Rio+20-konferensen. Temat för konferensen är införandet av a) en grön ekonomi 
inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning och b) den institutionella ramen 
för hållbar utveckling.

För övrigt bör klimatförändringarna och deras negativa konsekvenser betraktas som en 
utvecklingsfråga med genusaspekter som är relevant i alla sektorer (sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska). En investering i utbildning för hållbar utveckling, inbegripet 
bekämpning av klimatförändringarna, är ett område där utvecklingsbistånd kan uppnå flera 
mål samtidigt, framför allt när det riktas mot kvinnor. 

Kommissionen har ännu inte kommit med ett förslag till en modell för att beräkna indirekta 
ändringar av markanvändningen. Utan en sådan modell är det svårt att på rätt sätt bedöma 
konsekvenserna av EU:s politik på detta område.

Målet för en konsekvent politik för utveckling bör även avspeglas i den kommande rapporten 
om genomförandet av den nya politiken om företagens sociala ansvar. 

Migration

Meddelandet om en övergripande strategi för migration och rörlighet från 2011 bör 
godkännas om det är utformat i linje med en konsekvent politik för utveckling. Redan i 
kommissionens rapport om en konsekvent politik för utveckling från 2009 lades tonvikten vid 
att man genom att införa villkor för bistånd inte hanterar problemet på ett effektivt sätt, och att 
den globala strategin är det bästa sättet att gå vidare.

Mer uppmärksamhet bör ägnas åt att främja migranternas fulla deltagande i det mottagande 
samhället och stödja deras integration på lokal nivå, inbegripet på arbetsmarknaden. Det är 
även nödvändigt att få diasporagrupper att medverka som aktörer på utvecklingsområdet för 
att underlätta remitteringar, bekämpa kompetensflykt och kompetensslöseri och utforma 
förslag om arbetskraftsinvandring med hänsyn till ursprungsländernas, destinationsländernas 
såväl som migranternas behov. Det verkar även råda brist på information eller förekomma 
felaktig information om migration för EU-medborgare. Detta blir ofta en politisk fråga i 
valtider. 

Andra relevanta frågor för den kommande rapporten om en konsekvent politik för utveckling 
är äganderätter, hälsa, kvinnor, utbildning och budgetstöd.

Sammanfattning

Många inkonsekvenser har studerats ingående. Det huvudsakliga problemet är bristen på 
politisk vilja när utvecklingsländernas och de utvecklade ländernas intressen till synes går 
isär. Sådana uppenbart motstridande intressen kan dock anpassas i ett långtidsperspektiv. 

Det är här en omvälvande förändring i internationell politik skulle kunna bistå och hjälpa fram 
en konsekvent politik för utveckling. Det skulle för det första tvinga politiker att fatta dessa 
framåtblickande beslut. Om de inte gör det kanske de lyckas skydda vissa underordnade 
kortsiktiga intressen. På lång sikt skulle dock EU absolut förlora på det eftersom global 
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utveckling ligger i vårt eget intresse. Inte bara för att vi vill ha goda förbindelser med 
utvecklingsländerna i framtiden utan främst för att vi behöver deras tillväxtmarknader och 
deras resurser. 

För det andra finns det ett annat problem för en konsekvent politik för utveckling. Ofta krävs 
det mer än kunskap för att ändra politiken. Romklubben offentliggjorde sin rapport för nästan 
40 år sedan. Vi står emellertid fortfarande inför samma utmaningar som då eftersom 
människor tenderar att klamra sig fast vid gamla vanor och privilegier. En konsekvent politik 
för utveckling har samma problem! Det är här en omvälvande förändring kan hjälpa till. 
Gamla säkerheter smulas sönder och plötsligt finns det plats för ny förståelse och nya sätt att 
se på saker. 

En konsekvent politik för utveckling kommer att segra till slut – helt enkelt tack vare bättre 
och mer hållbara argument. Endast politikområden som anpassas till en konsekvent politik för 
utveckling är framtidssäker politik!

Det ligger lite sanning i att en konsekvent politik för utveckling har kommit till en 
återvändsgränd och att entusiasmen är på upphällningen. I det långa loppet måste EU fundera 
över hur en konsekvent politik för utveckling kan komma vidare till nästa nivå. En möjlighet 
skulle vara att omforma Europeiska utrikestjänsten till en utrikestjänst för konsekvens med 
global utveckling och trygghet som främsta mål. Detsamma gäller utrikesutskottet. Detta 
skulle kunna vara ett sätt att garantera att en konsekvent politik för utveckling verkligen tas på 
allvar i alla steg av beslutsprocessen. Ett sådant stort steg skulle naturligtvis kräva mycket 
forskning och intensiva diskussioner med alla intressenter – men det skulle kunna ge ny fart åt 
en konsekvent politik för utveckling.


