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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna 
och utvecklingssamarbetet
(2009/2150(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av G20-mötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009 och G20-mötet i 
London den 2 april 2009,

– med beaktande av G8-mötet i L’Aquila i Italien den 8–10 juli 2009,

– med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000, i vilken 
världssamfundet gemensamt fastställde kriterier, bland annat för att utrota fattigdom och 
svält, i de s.k. millennieutvecklingsmålen,

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling1,

– med beaktande av Monterreyöverenskommelsen, som antogs av den internationella 
konferensen för utvecklingsfinansiering i Monterrey i Mexiko den 18–22 mars 2002,

– med beaktande av Parisdeklarationen om biståndseffektivitet och handlingsprogrammet 
från Accra,

– med beaktande av Internationella valutafondens (IMF) rapport om den globala 
finanskrisens konsekvenser för låginkomstländer – en uppdatering, från september 2009,

– med beaktande av IMF:s rapport ”Global Economic Outlook – Sustaining the Recovery” 
från oktober 2009,

– med beaktande av Världsbankens rapport med titeln ”Protecting Progress: The Challenge 
Facing Low-Income Countries in the Global Recession” från september 2009,

– med beaktande av Världsbankens rapport med titeln ”Global Development Finance: 
Charting a Global Recovery 2009” från juni 2009,

– med beaktande av 2009 års europeiska utvecklingsrapport ”Overcoming Fragility in 
Africa - Forging a New European Approach” från oktober 2009,

– med beaktande av den studie som på uppdrag av kommissionen genomförts av 
konsultföretaget HTSPE med titeln ”The Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a 
European Approach”, från oktober 2009,

– med beaktande av rapporten från FN:s arbetsgrupp ”MDG gap task force” med titeln 
”Strengthening the Global Partnership for Development in a Time of Crisis”, från 
september 2009,

                                               
1 EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.
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– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om effekterna av den globala 
finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet1,

– med beaktande av sin utfrågning den 10 november 2009 om den globala finansiella 
krisens effekter på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet, i synnerhet Guttorm 
Schjelderups inlägg om olagliga penningtransaktioner och skatteparadis,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om G20-toppmötet i Pittsburgh 
den 24 och 25 september 20092,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2009 om årsrapporterna för 2007 för 
Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling3,

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2006 om nya ekonomiska instrument 
för utveckling i samband med millennieutvecklingsmålen4,

– med beaktande av domstolens dom av den 6 november 2008 över den rättsliga grunden 
för beslut 2006/1016/EG5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 
23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga 
gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser6,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 april 2009 med titeln ”Att hjälpa 
utvecklingsländerna hantera finanskrisen” (KOM(2009)0160),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 5 april 2005 med titeln ”New 
Sources of Financing for Development: A Review of Options” (SEK(2005)0467),

– med beaktande av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor och yttre förbindelser) 
den 18–19 maj 2009 om att hjälpa utvecklingsländerna att hantera krisen,

– med beaktande av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor och yttre förbindelser) 
den 17 november 2009 om konsekvens i utvecklingspolitiken.

– med beaktande av FN:s konferens om finanskrisen och den ekonomiska krisen i världen 
och dess följder för utvecklingen, och FN:s generalförsamlings bekräftelse av resultatet av 
konferensen genom resolution 63/303 av den 9 juli 2009,

– med beaktande av konferensen om innovativ finansiering i Paris den 28–29 maj 2009 och 
den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Doha den 
28 november-2 december 2008.

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 EUT C 290 E, 29.11.2006, s. 396.
5 Mål C-155/07, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, EUT C 327, 20.12.2008, s. 2.
6 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.
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– med beaktande av rekommendationerna från ordföranden för FN:s generalförsamlings 
expertkommission för reformering av det internationella monetära och finansiella 
systemet från mars 2009, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandena från utskottet 
för internationell handel och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2009), och av 
följande skäl:

A. Ekonomierna i tillväxt- och utvecklingsländerna väntas växa endast med 1,7 procent 2009, 
jämfört med 6 procent 2008.

B. Världens varuhandel väntas sjunka med 13 procent 2009 samtidigt som investeringarna i 
handel och infrastruktur är osäkra till följd av lånekrisen. 

C. Avregleringen av finansiella marknader har lett till en världsomspännande systemkris som 
kräver internationell kompensation och fördelning av bördor.

D. Skatteparadis erbjuder en plats där pengar kan gömmas undan, vilket ger incitament för att 
undergräva god styrning särskilt när det gäller beskattning och rättsstatens principer. De 
olagliga kapitalflödena från utvecklingsländer beräknas uppgå till 641-941 miljarder USD, 
vilket i stora drag är tio gånger så mycket som det globala utvecklingsbiståndet.

E. Europeiska unionen är den största biståndsgivaren och stod för ca 60 procent av världens 
bistånd 2008. Samtidigt förutser kommissionen att det 2009 kommer att saknas åtaganden 
avseende offentligt utvecklingsbistånd (ODA) motsvarande 22 miljarder USD.

F. En EU-strategi för att öka biståndseffektiviteten skulle kunna leda till effektivitetsvinster 
på 3–6 miljarder EUR per år under perioden 2010–2015.

1. Europaparlamentet är alltför väl medvetet om att flera världsomspännande kriser har 
kommit slag i slag under de två senaste åren (livsmedel, bränsle och finanser), vilka har 
haft allvarliga följder för industriländer och tillväxtländer, men förödande konsekvenser 
för den fattiga befolkningen i utvecklingsländerna där över 200 miljoner arbetstagare 
runtom i världen lever i extrem fattigdom och där över en sjättedel av världens befolkning 
svälter. 

2. Europaparlamentet efterlyser förstärkta åtaganden för att senast 2015 uppnå 
millennieutvecklingsmålen och begär bättre samordnade åtgärder inför översynen av dessa 
mål 2010.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo infria sina åtaganden avseende 
offentligt utvecklingsbistånd (ODA).

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka det officiella utvecklingsbiståndet i 
syfte att nå sitt gemensamma mål på 0,56 procent ODA/BNP senast 2010 och målet på 
0,7 procent ODA/BNP 2015. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att snabba på 
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sina insatser för att förbättra biståndseffektiviteten genom att genomföra 
Parisdeklarationen och handlingsprogrammet från Accra.

5. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att infria åtagandena avseende det 
officiella utvecklingsbiståndet, men att detta trots allt inte räcker för att hantera den akuta 
utvecklingskrisen, och upprepar sin uppmaning till kommissionen att brådskande finna 
nya innovativa källor för utvecklingsfinansiering.

6. Europaparlamentet betonar att den pågående reformen av den internationella 
biståndsstrukturen inte får leda till att man tar ett steg tillbaka i förhållande till vad som 
redan har uppnåtts för utvecklingen, och att den inte får verka som en rökridå som 
medlemsstaterna kan gömma sig bakom för att undvika att fullfölja sina åtaganden.

7. Europaparlamentet medger att de villkor som de internationella finansinstituten ställde på 
utvecklingsländerna ledde till att avregleringen av finans- och arbetsmarknaderna, vid 
sidan av privatiseringen av offentliga tjänster och sociala program, inte kunde förhindra 
krisen utan i stället vidgade dess negativa effekter. Parlamentet betonar att sådana villkor, 
i motsats till vad som hände i utvecklade länder, kraftigt har sänkt utvecklingsländernas 
möjligheter att bemöta den ekonomiska avmattningen genom att anta finanspolitiska 
stimulansåtgärder.

8. Europaparlamentet välkomnar å ena sidan att de internationella finansinstituten har 
förbättrat lånemöjligheterna för låginkomstländer, med krav på att en större andel ska 
avsättas för att bekämpa fattigdom och med betoning på fattigdomsminskning och 
investeringar för att främja tillväxten i utvecklingsländer. Parlamentet är å andra sidan 
mycket bekymrat över risken för att en ny skuldkris uppstår och understryker paradoxen 
att utvecklingsländer kommer att tvingas att skuldsätta sig för att hantera en kris som 
orsakats av de länder och institutioner som de står i skuld till, vilket än en gång visar på 
behovet av att utan dröjsmål omarbeta reglerna för styrning av de internationella 
finansinstituten.

9. Europaparlamentet uppmanar G20-ledarna att utan dröjsmål börja arbeta med det 
åtagande som gjordes vid toppmötet i Pittsburgh i september 2009 om att omarbeta den 
globala utvecklingsstrukturen och att inom ramen för detta överföra minst 5 procent av 
Internationella valutafondens (IMF) kvotandelar till tillväxt- och utvecklingsländer och 
minst 3 procent av Världsbankens röstandelar till utvecklings- och övergångsländer.

10. Europaparlamentet noterar att IMF:s medlemmar har godkänt särskilda dragningsrätter 
motsvarande 250 miljarder USD och att endast 18 miljarder USD av dessa dragningsrätter 
kommer att gå till utvecklingsländer. Parlamentet uppmanar med eftertryck 
medlemsstaterna att titta på Soros förslag att rika länder ska avsätta sina särskilda 
dragningsrätter till en fond för globala kollektiva nyttigheter såsom bekämpning av 
klimatförändringar och fattigdom.

11. Europaparlamentet beklagar att den finansiella sektorn ännu inte har betalat för följderna 
av den exceptionella kris den förorsakat, trots att den har dragit fördel av enorma statliga 
räddningsinsatser. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det åtagande som 
G20-ledarna gjorde vid toppmötet i Pittsburgh i september 2009 om att garantera att den 
finansiella sektorn ska kompensera för de kostnader för krisen som skattebetalarna, andra 
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medborgare och den offentliga sektorn hittills har stått för i både utvecklade ekonomier 
och utvecklingsländer.

12. Europaparlamentet är övertygat om att en beskattning av banksystemet för att finansiera 
en insättningsgaranti eller en avvecklingsfond inte skulle vara ett rättvist bidrag från den 
finansiella sektorn till global social rättvisa. Parlamentet efterlyser i stället en 
internationell avgift på finansiella transaktioner för att göra det övergripande 
skattesystemet mer rättvist och för att generera ytterligare resurser för att finansiera 
utveckling och globala kollektiva nyttigheter.

13. Europaparlamentet noterar bekymrat att utvecklingsländerna 2009 uppskattningsvis 
kommer att ha ett finansieringsunderskott på 350–635 miljarder USD och att ökande 
ekonomiska svårigheter i de mest utsatta länderna äventyrar 11,6 miljarder USD som ska 
användas till utbildning, hälsovård, infrastruktur och social omsorg. Parlamentet 
förespråkar därför ett treårigt moratorium för skuldåterbetalningar, inbegripet kapital och 
ränta, för att göra det möjligt för utvecklingsländerna att genomföra 
konjunkturutjämnande ekonomiska strategier för att begränsa krisens allvarliga följder. 
Parlamentet föreslår att det ska inrättas ett internationellt oberoende och transparent organ 
för tvistlösning i skuldfrågor. 

14. Europaparlamentet välkomnar vissa medlemsstaters initiativ att genomföra frivilliga 
avgifter på flyg- och fartygsutsläpp för att bidra till finansieringen av kostnaderna för 
begränsning av och anpassning till klimatförändringarna i utvecklingsländerna och 
uppmanar samtliga medlemsstater att överväga att införa liknande avgifter.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter avsätta en rimlig del av intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter för att stödja utvecklingsländerna att hantera klimatförändringarna, i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG1.

16. Europaparlamentet betonar den oerhörda betydelsen av migranters penningöverföringar då 
kapital flyter direkt i händerna på målgrupperna i utvecklingsländerna som omgående kan 
använda det för brådskande behov. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
mottagarländerna att förenkla förfarandena för penningöverföringar och att arbeta för att 
minska kostnaderna för dem.

17. Europaparlamentet välkomnar det åtagande som G8-ledarna gjorde vid toppmötet i 
L’Aquila i Italien i juli 2009 om att minska kostnaderna för penningöverföringar från 
10 procent till 5 procent inom loppet av fem år. Parlamentet anser att stärkt 
marknadskonkurrens och ett bredare regelverk är viktiga åtgärder för att minska 
kostnaderna för penningöverföringar. Samtidigt bör man arbeta snabbare för att anta ny 
teknik och inlemma de fattiga i det ekonomiska systemet i utvecklingsländerna.

18. Europaparlamentet stöder inrättandet av gemensamma offentlig-privata initiativ för 
utveckling, som styrs offentligt med stöd från privata givare och som överensstämmer 

                                               
1 Artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).
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med partnerländernas prioriteringar, som ett medel för att öka direktinvesteringarna i 
utvecklingsländerna och underlätta tekniköverföring.

19. Europaparlamentet välkomnar antagandet av sårbarhets-FLEX-mekanismen för att stödja 
AVS-länder som omfattas av mekanismen att hantera krisens sociala konsekvenser, och 
förespråkar att medlen snabbt ska betalas ut. Parlamentet oroas över hur kommissionen 
under kommande år ska kunna fylla den finansieringslucka som orsakats av det nu 
tidigarelagda budgetstödet.

20. Europaparlamentet anser att handel är en central drivkraft för ekonomisk tillväxt och 
fattigdomsminskning i utvecklingsländerna, och uppmanar EU och medlemsstaterna att 
utnyttja sitt internationella inflytande så att Doha-rundan kan slutföras på ett 
framgångsrikt, rättvist och utvecklingsinriktat sätt, och samtidigt stärka 
fattigdomsinriktningen på EU:s strategi ”aid for trade”.

21. Europaparlamentet bekräftar att ekonomiska partnerskapsavtal bör betraktas som ett 
utvecklingsinriktat instrument och uppmanar med eftertryck kommissionen att arbeta för 
en snar avslutning av förhandlingarna och samtidigt ta hänsyn till hur de ekonomiska 
partnerskapsavtalen kan påverka utvecklingsländernas förmåga att hantera krisen.

22. Europaparlamentet anser att protektionism inte är något sunt svar på krisen och uppmanar 
med förnyad kraft EU att ta sin del av ansvaret genom att minska handelshinder och 
handelssnedvridande bidrag som har orsakat utvecklingsländerna mycket stor skada. 

23. Europaparlamentet är mycket bekymrat över att skatteparadisens negativa inflytande kan 
utgöra ett oöverstigligt hinder för ekonomisk utveckling i fattiga länder genom att inkräkta 
på andra länders självständighet, skada de finansiella marknadernas och 
resursfördelningens effektivitet, undergräva nationella skattesystem och öka kostnaderna 
för beskattning, skapa incitament för ekonomisk brottslighet och skada privata inkomster, 
goda styrelseformer och ekonomisk tillväxt, och därmed hindra utvecklingsländerna från 
att investera i offentliga tjänster, utbildning, social trygghet och välfärd.

24. Europaparlamentet medger att man genom avtal om utbyte av skatteinformation varken 
avskaffar de skadliga strukturer som avgränsade skattesystem utgör eller kompenserar för 
avsaknaden av offentliga register. Genom dessa avtal förbättras inte heller räkenskaper, 
revision och uppgiftslagring. Parlamentet välkomnar G20:s och OECD:s insatser för att 
försöka komma tillrätta med skatteparadis, men noterar och beklagar att de fastställda 
kriterierna, avtalen om utbyte av skatteuppgifter och befintliga förfaranden inte kommer 
att räcka till för att bekämpa skatteparadis och olagliga penningflöden. Parlamentet 
uppmanar OECD, G20 och Europeiska unionen att anta striktare kriterier för identifiering 
av skatteparadis och att arbeta mot ett internationellt bindande multilateralt avtal för 
automatiskt utbyte av skatteuppgifter som innehåller motåtgärder som ska vidtas om 
kriterierna inte följs.

25. Europaparlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna och de internationella finansinstituten 
att stödja utvecklingsländernas utveckling av intäktssidan samt stödja 
kapacitetsuppbyggnad på skatteområdet.



PR\797505SV.doc 9/13 PE430.840v01-00

SV

26. Europaparlamentet noterar att hälften av alla olagliga penningflöden ut ur 
utvecklingsländerna har att göra med felaktigt satta priser inom handeln, och efterlyser 
med förnyad kraft ett nytt bindande, globalt finansavtal som tvingar transnationella 
företag att automatiskt redovisa vinster och betalade skatter per land, i syfte att garantera 
insyn i frågor som rör försäljning, vinster och skatter inom varje jurisdiktion där de 
bedriver verksamhet.

27. Europaparlamentet välkomnar det initiativ för återvinning av stulna tillgångar (StAR) som 
FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå och Världsbanken har startat i syfte att hjälpa 
utvecklingsländer att bekämpa korruption, brottslig verksamhet och skatteflykt, och 
uppmanar medlemsstaterna att ratificera FN:s konvention mot korruption.

28. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska investeringsbanken (EIB) har stärkt sin 
befintliga politik gentemot utländska finanscentrum (skattefria zoner). Parlamentet begär 
att EU, medlemsstaterna och Europeiska investeringsbanken ska ta ledningen och göra 
investeringar genom skatteparadis mindre lockande genom att anta regler för offentlig 
upphandling och utbetalning av offentliga medel som förbjuder alla företag, banker eller 
andra institutioner som är registrerade i ett skatteparadis att utnyttja offentliga medel.

29. Parlamentet erkänner att den pågående halvtidsöversynen av Europeiska 
investeringsbankens låneverksamhet och samarbetsformer, som ska slutföras 2010 och i 
vilken Europaparlamentet har en roll som medlagstiftare, har stor möjlighet att öka 
EIB:s roll i utvecklingssamarbetet, genom att garantera att projekt som avser 
fattigdomsbekämpning prioriteras.

30. Kommissionen uppmanas att helt och fullt beakta rekommendationerna i detta betänkande 
när man utarbetar ett nytt förslag till beslut om EIB:s externa utlåningsmandat efter 
halvtidsöversynen. 

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaterna, FN:s organisationer, Internationella valutafonden och 
Världsbanken, Internationella valutafondens och Världsbankens styrelseledamöter från 
EU:s medlemsstater, samt till G20-länderna.
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MOTIVERING

Den finansiella och ekonomiska kris som utlöstes under 2007 har svårast och djupast effekter 
i tillväxtländerna och utvecklingsländerna, i synnerhet i länder med låga inkomster. 

De framsteg som gjorts i dessa länder under det senaste årtiondet har helt stannat av. Det 
handlar som framsteg som varaktig tillväxt, budgetkonsolidering, minskad utlandsskuld, ökad 
handel, större tillgång till basvaror och större utvecklingsbistånd. På så sätt hade man trots 
svårigheter och otillräckliga medel skapat något bättre förutsättningar för att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen.

Under åren före den finansiella krisen hade emellertid de fattiga länderna redan drabbats av 
livsmedelskrisen, med en prisstegring på basvaror som skadade försörjningsmöjligheten för 
hundratals miljoner människor. De hade drabbats av energikrisen, som ledde till att de icke 
olje- eller gasproducerande länderna tömdes på stora resurser för att de skulle kunna 
upprätthålla sin verksamhet och de hade drabbats av klimatkrisen, vars konsekvenser visar sig 
tydligare i utvecklingsländerna där skördar skadas och infrastrukturen förstörs.

Finanskrisen kom att ytterligare förvärra den situation som låginkomstländerna redan befann 
sig i. 

Krisens första symptom visade sig tydligt under andra hälften av 2007, och effekterna på 
produktionsekonomin kom under 2008. För drygt ett år sedan, efter Lehman Brothers 
konkurs, befann vi oss enligt eniga experter på randen till en ekonomisk avgrund, på väg mot 
en djup lågkonjunktur. 

Av utvecklingen sedan krisens inledning kan vi dra följande slutsatser:

1. Utvecklingsländerna ligger inte bakom krisen, de har inte orsakat den. Men det är dessa 
länder som drabbats hårdast. Orsakerna kan sökas hos de utvecklade ekonomierna genom 
en utbredd ogenomtränglig praxis inom det finansiella systemet, spekulationsbubblan, den 
giriga strävan efter snabba och artificiella vinster inom produktionsekonomin samt 
oansvarigheten hos många av de viktiga finansinstitutionernas styrelser. Allt detta utifrån 
en uppfattning om globaliseringen där man förordar total avreglering och förkastar varje 
form av offentliga styrningsverktyg. 

2. Vad som inledningsvis betraktades som en finansiell kris, som man ansåg eller antog inte 
skulle påverka utvecklingsländerna i nämnvärd grad, då dessa ännu inte var särskilt 
integrerade i den globala ekonomin, har i allt högre grad visat sig vara en förödande 
ekonomisk, social och humanitär kris samt en utvecklingskris. Såsom kommissionen har 
påpekat har krisens tredje våg, efter att ha påverkat industriländerna och tillväxtländerna, 
nu på ett dramatiskt sätt nått utvecklingsländerna. I detta fall håller vågen på att förvandlas 
till en tsunami.

3. Krisen drabbar utvecklingsländerna på alla verksamhetsområden:

a) Lägre tillväxt och högre arbetslöshet. Under 2009 minskade tillväxtländernas och 
utvecklingsländernas ekonomiska tillväxt till en fjärdedel jämfört med 2007 och till 
en tredjedel jämfört med 2008. Prognoserna visar på en fortsatt försvagning under de 
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kommande åren, åtminstone den kommande femårsperioden. Följaktligen stiger 
antalet arbetslösa och fattiga arbetstagare intensivt, framförallt i städerna, något som 
dessutom kan komma att mångdubbla migrationsströmmarna som också ökar på grund 
av klimatflyktningarna. 

b) Prisfall och lägre intäkter för råmaterial. Man räknar med att råvarupriserna (med 
undantag av olja) kommer att sjunka med mer än 20 procent under 2009.

c) Minskad handel och ökade handelsrestriktioner. Den totala handelsvolymen för 2009 
kommer enligt beräkning att minska med mer än 10 procent, medan varuexporten från 
tillväxtländer och utvecklingsländer noterar en negativ utveckling på upp till 
17 procent för Afrika, trots att man under 2008 fortfarande väntade sig en positiv 
tillväxt på 11,3 procent. Detta kommer att leda till en betydande försämring av 
bytesbalanserna, något som allvarligt kommer att skada ländernas förmåga att låna och 
investera. 

d) Svårare att få internationell finansiering och färre utländska investeringar. De 
finansiella flödena från utlandet till tillväxtländerna och utvecklingsländerna har 
minskat drastiskt, och man räknar med att låginkomstländernas behov av utländsk 
finansiering för 2009–2010 kommer att uppgå till 25 miljarder dollar per år jämfört 
med 2008, av vilka endast högst en tredjedel kommer att tillgodoses av Internationella 
valutafonden. 

e) Protektionistiska reaktioner i industriländerna som bromsar utvecklingsländernas 
exportkapacitet. Kommissionen har betonat vikten av att hålla marknaderna öppna för 
att bekämpa lågkonjunkturen och stimulera tillväxten. Detta skulle vara förmånligt för 
vissa länder och i förlängningen för andra. Samtidigt har kommissionen konstaterat att 
användningen av öppna eller dolda protektionistiska metoder har ökat. Den har krävt 
att de utvecklade ekonomiernas offentliga uttalanden och deras politik ska stämma 
överens. 

f) De resurser och pengar emigranterna skickar hem har minskat med 7 procent under 
2009 i förhållande till 2008. Man väntar sig endast en svag återhämtning för 2010 och 
2011, vilket i synnerhet påverkar de fattigaste länderna, där penningöverföringarna 
utgör 6 procent av BNP.

g) Mindre bistånd till utveckling, när vi i själva verket behöver ökade medel. Under 2008 
var biståndet 25 miljarder lägre än det mål som fastställdes i Gleneagles för 2010, och 
tendensen är nedåtgående. Europeiska kommissionen förutspår att bistånden kommer 
att minska med 22 miljarder under 2009.

h) Högre skuldsättning. Tillväxtländernas och utvecklingsländernas sammanlagda 
utlandsskuld har ökat med två procentenheter av BNP under bara ett år. 

4. Resultatet av alla dessa negativa konsekvenser för människors liv är, enligt bland annat 
Intermón Oxfams beräkning, som är allmänt erkänd, och rapporter från internationella 
finansiella institutioner som Världsbanken samt förklaringen från toppmötet om 
livsmedelssäkerhet (november 2009), att nära 100 miljoner kommer att läggas till den 
miljard människor som lever i extrem fattigdom. Barnadödligheten kommer att stiga med 
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ytterligare 30 000–50 000 fall i Afrika söder om Sahara och utgifterna för utbildning, 
hälsovård och infrastruktur kommer att minska i de redan mycket bräckliga trygghets- och 
socialförsäkringssystemen.

5. Under denna krissituation har de offentliga bidragen, de ekonomiska stimulansplanerna 
och den extra likviditeten inriktats på att lösa problemen i de mest utvecklade länderna i 
ett oacceptabelt förhållande på mer än 20 mot 1. Av Internationella valutafondens nya lån, 
som beviljades efter G20-mötena, har endast 1,6 procent gått till Afrika. Av det totala 
beloppet på 250 miljarder i särskilda dragningsrätter som G20 beslutade om har endast 17 
gått till Afrika. Lånen kommer dessutom att öka de fattiga ländernas skulder. Kraven på 
budgetkonsolidering i de utvecklade länderna äventyrar åtagandena om det offentliga 
utvecklingsbiståndet.

6. Det är ett tydligt faktum att medan krisen har lättat i de utvecklade länderna så har den 
intensifierats i utvecklingsländerna. Medan industriländerna håller på att ta sig ur krisen är 
det de länder som allra mest behöver ta sig ur den som fortsätter att dras ner.

7. För de utvecklade länderna är krisen en övergående svacka i välfärden, både i intensitet 
och varaktighet. För flera utvecklingsländer hotar den att bli en avgrund där man förlorar 
ett helt årtionde i kampen mot fattigdom och utslagning, och där en hel generation kan 
skadas allvarligt. 

8. Den fortsatta krisen i utvecklingsländerna är dessutom ett hinder för den globala 
tillväxten. Kommissionen medger detta när den framhäver att ”en ökad tillväxt i 
utvecklingsländerna kommer i sin tur att skapa arbetstillfällen, tillväxt och välstånd även 
på annat håll och bidra till fred och stabilitet globalt sett”. Detta tas upp i 
G20-deklarationen från Pittsburgh när man säger att ”stegen för att minska 
utvecklingsklyftorna kan bli en kraftfull drivfaktor för den globala tillväxten”.

9. Men trots att det internationella samfundet upprepade gånger har understrukit att 
utvecklingen är viktig för att lösa den pågående världskrisen, och trots att man under de 
internationella konferenserna i New York, Accra och Doha och under G20-mötena i 
Washington, London och Pittsburgh, och i synnerhet G8-toppmötet i L'Aquila, gjorde 
markerade ställningstaganden och beslutade om konkreta åtgärder för att uppnå 
millennieutvecklingsmålen samt lovade upprätthålla fasta biståndsmål, höja deras 
effektivitet och inkludera utvecklingsländerna i reformerna av de globala 
styrelseformerna, står det klart att de utlovade resurserna inte når fram till dessa länder 
och att de reformer som tillkännagetts ännu inte har genomförts.

Inför denna verklighet måste de utvecklade länderna komma med kraftfulla och snabba 
åtgärder. Biståndet för att minska fattigdomen och utslagningen, åtgärderna för att bidra till 
utvecklingen, de medel som krävs för att ta sig ur krisen behövs nu, under 2010. Det är 
nödvändigt att hitta snabba utbetalningsformer och tidigarelägga det bistånd som har utlovats 
för de närmsta åren.

Dessa skyndsamma åtgärder måste följas av mer långsiktiga åtgärder. Vi kan inte genomföra 
detta genom en isolerad åtgärd, hur uppseendeväckande den än må vara, utan genom ett brett 
engagemang med en samling åtgärder som samordnas och förvaltas på ett effektivare sätt och 
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med större öppenhet, samt genom att sträva efter breda avtal mellan de största bidragsgivarna, 
partnerländer, finansiella institutioner och det civila samhället. 

Vid genomförandet av detta åtgärdssystem måste EU fortsätta att axla ledarskapet och visa 
störst beslutsamhet. Åtagandena inom samtliga EU-organ måste stärkas, och parlamentet 
måste tydligt göra sin röst hörd.


