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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling
(2020/2041(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU) och artikel 208 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av FN:s toppmöte om hållbar utveckling den 25, 26 och 27 september 
2015 och det slutdokument som antogs av FN:s generalförsamling den 
25 september 2015 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling samt de 
sjutton målen för hållbar utveckling,

– med beaktande av Addis Abeba-agendan från 2015 om utvecklingsfinansiering,

– med beaktande av det nya europeiska samförståndet om utveckling Vår värld, vår 
värdighet, vår framtid, som undertecknades den 7 juni 2017,

– med beaktande av Parisavtalet från 2015 om klimatförändringarna,

– med beaktande av Agenda 2063, som Afrikanska unionen (AU) antog i maj 2014,

– med beaktande av den gemensamma Afrika–EU-strategin, som antogs i Lissabon den 
9 december 2007,

– med beaktande av slutsatserna från det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och 
Europeiska unionen i Abidjan den 29–30 november 2017,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 september 2018 om en ny 
allians mellan Afrika och EU för hållbara investeringar och arbetstillfällen,

– med beaktande av slutsatserna från de fyra arbetsgrupper för den digitala ekonomin, 
energi, transporter respektive jordbruk som inrättats inom ramen för den nya alliansen,

– med beaktande av den gemensamma kommunikén av den 27 februari 2020 från det 
tionde sammanträdet med ledamöterna från Europeiska kommissionen och Afrikanska 
unionens kommission,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 9 mars 2020 från 
kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
till Europaparlamentet och rådet Mot en övergripande strategi för Afrika 
(JOIN(2020)0004) och rådets slutsatser i ärendet av den 30 juni 2020,

– med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter 
och Maputoprotokollet,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,
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– med beaktande av Afrikanska unionens strategi för jämställdhet och kvinnors egenmakt 
för perioden 2018–2028, som antogs i juli 2016,

– med beaktande av avtalet om upprättande av det kontinentala frihandelsområdet i 
Afrika,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given,

– med beaktande av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030, som 
offentliggjordes den 20 maj 2020,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 2 maj 
2017 Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU 
Development Policy (Integrering av digital teknik och digitala tjänster i EU:s 
utvecklingspolitik) (SWD(2017)0157),

– med beaktande av FN:s globala flyktingpakt, som antogs den 17 december 2018,

– med beaktande av FN:s globala pakt för säker, ordnad och reguljär migration, som 
antogs den 19 december 2018,

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om EU–Afrika-strategin: en 
satsning på utveckling1,

– med beaktande av sin resolution av den 16 oktober 2018 om digitalisering för 
utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik2,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI)3,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan Europeiska 
unionen och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna), 
särskilt resolutionerna från oktober 2016, juni 2018 och november 20194,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för internationell 
handel, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling samt utskottet för kultur och 
utbildning,

1 Antagna texter, P8_TA(2017)0448.
2 Antagna texter, P8_TA(2018)0448.
3 Antagna texter, P8_TA(2019)0298.
4 Antagna texter den 4 oktober 2016 (P8_TA(2016)0371), 14 juni 2018 (P8_TA(2018)0267) respektive 28 
november 2019 (P9_TA(2019)0084).
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A8-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Det kommande toppmötet mellan AU och EU bör innebära en nystart för partnerskapet 
och leda till en gemensam strategi tillsammans med konkreta åtgärder inför våra 
gemensamma utmaningar.

B. Afrikas intressen och prioriteringar, som uttrycks bland annat inom ramen för Agenda 
2063, måste spela en central roll i omformningen av våra förbindelser.

C. Det mervärde som EU tillför i sitt partnerskap med Afrika består bland annat i unionens 
vilja att tillsammans med Afrika bygga upp en långsiktig vision som bygger på delade 
värden och en vitalisering av multilateralismen.

D. Den ekonomiska tillväxten och investeringarna måste gå hand i hand med en 
bekämpning av klyftorna genom en förstärkning av humankapitalet och 
omfördelningspolitiken.

Mot en omstöpt strategi med Afrika

1. Europaparlamentet noterar meddelandet av den 9 mars 2020 Mot en övergripande 
strategi för Afrika.

2. Europaparlamentet vill se ett verkligt partnerskap mellan jämlikar som handlar om mer 
än bara givare och mottagare. Parlamentet understryker vikten av en samsyn med våra 
afrikanska partner och en tydlig definition av ramarna för genomförandet och bådas 
ansvar.

3. Europaparlamentet betonar att coronakrisen måste föra samman båda parter i ett 
partnerskap som fullt ut beaktar krisens konsekvenser och möjliggör en hållbar och 
inkluderande återhämtning med inriktning på mänsklig utveckling och en snabbare takt 
i omställningar såsom den gröna respektive den digitala omställningen.

4. Europaparlamentet påminner om det internationella samfundets åtagande att uppnå de 
sjutton målen för hållbar utveckling. Parlamentet anser att partnerskapet mellan Afrika 
och EU kommer att ha ett avgörande inflytande på fullgörandet av detta åtagande.

5. Europaparlamentet insisterar på behovet att säkerställa fullständig överensstämmelse 
och komplementaritet mellan den nya strategin och det framtida avtalet efter Cotonou. 

6. Europaparlamentet betonar AU:s betydelse för integrationen av den afrikanska 
kontinenten. Parlamentet välkomnar de besök som ledarna för EU:s institutioner 
nyligen gjorde i Addis Abeba. Parlamentet anser att dessa kontakter bör stärkas och 
göras mer regelbundna på högsta politiska nivå.

7. Europaparlamentet betonar behovet att involvera de afrikanska och europeiska 
civilsamhällena i fastställandet och utvärderingen av den nya strategin, i syfte att skapa 
ett partnerskap som sätter människan i centrum.
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8. Europaparlamentet efterlyser en systematisk och transparent övervakning från alla 
berörda parters sida av genomförandet av strategin och respekten för principen om en 
konsekvent politik för utveckling.

9. Europaparlamentet anser att diasporans roll är grundläggande för den ömsesidiga 
förståelsen mellan Europa och Afrika och att de pengar som utflyttade afrikaner skickar 
hem är av avgörande betydelse för den lokala ekonomin. 

10. Europaparlamentet påminner om att partnerskapets framgång kommer att vara beroende 
av de anslag som det får. Parlamentet efterlyser ett massivt stöd till Afrika inom ramen 
för det framtida NDICI.

11. Europaparlamentet begär att alla medlemsstater ska delta fullt ut och att partnerskapet 
ska bli mer synligt bland européerna och partnerländerna.

Partner för mänsklig utveckling

12. Europaparlamentet kräver att den mänskliga utvecklingen sätts i centrum för strategin, 
med absolut prioritet att bekämpa ojämlikhet och fattigdom och säkerställa god 
samhällsstyrning, social delaktighet och mänskliga rättigheter. 

13. Europaparlamentet betonar vikten av att placera ungdomen i centrum för partnerskapet 
genom utarbetandet av en gemensam AU–EU-strategi.

14. Europaparlamentet anser att jämställdhet och kvinnors egenmakt måste integreras i alla 
dimensioner av partnerskapet. 

15. Europaparlamentet påminner om att följderna av coronakrisen kan bli att tillgången till 
sexuell och reproduktiv hälsa ytterligare begränsas och att diskrimineringen och våldet 
mot kvinnor förvärras.

16. Europaparlamentet påminner om att det civila samhället, yttrandefriheten och pressen 
spelar en väsentlig roll för välfungerande demokratier. 

17. Europaparlamentet erinrar om att hälsa är en nödvändig förutsättning för mänsklig 
utveckling. Parlamentet insisterar på behovet att bygga upp ett verkligt partnerskap på 
hälsoområdet.

18. Europaparlamentet är bekymrat över att kriser av alla slag blir allt fler och 
sammanflätas, och påminner om vikten av att stärka befolkningens motståndskraft. 
Parlamentet efterlyser en mer omfattande reflektion kring modellerna för socialt skydd 
och formaliseringen av ekonomin.

19. Europaparlamentet påminner om att utbildning är en rättighet och en förutsättning för 
skyddet av barn och stärkandet av flickornas ställning. Parlamentet uppmuntrar till 
rörlighet mellan Nord och Syd på områdena för yrkesutbildning och akademiska 
utbyten.
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20. Europaparlamentet betonar vikten av att ta till vara det afrikanska arvet och den 
afrikanska kulturella identiteten, historien och konsten. Parlamentet uppmuntrar till 
återlämnande av kulturföremål till afrikanska länder.

Partner för en hållbar tillväxt för alla 

21. Europaparlamentet påminner om att Europeiska fonden för hållbar utveckling bör 
finansiera investeringar som främjar en hållbar ekonomisk och social utveckling för 
alla.

22. Europaparlamentet betonar att det kontinentala frihandelsområdet i Afrika bör 
möjliggöra en integration som gynnar alla afrikanska befolkningsgrupper, även de mest 
marginaliserade.

23. Europaparlamentet påminner om att privata investeringar är viktiga för finansieringen 
av målen för hållbar utveckling och för utvecklingen av den lokala privata sektorn och 
att de måste vara förenliga med de mänskliga rättigheterna och den gröna 
omställningen. 

24. Europaparlamentet anser att partnerskapet bör stödja kvinnligt företagande på 
landsbygden och i städerna.

Partner för en grön giv mellan AU och EU

25. Europaparlamentet insisterar på att miljöfrågorna måste stå i centrum för partnerskapet. 
Parlamentet påminner om att det har begärt att 45 procent av anslaget till det framtida 
NDCI ska ägnas åt dessa mål.

26. Europaparlamentet begär att det europeiska stödet till de afrikanska ländernas 
genomförande av Parisavtalet ska stärkas. 

27. Europaparlamentet begär ett snabbt införande av en ”gröna given-diplomati”, med 
inrättandet av en arbetsgrupp för den externa dimensionen som ger rekommendationer 
till en grön giv mellan AU och EU.

28. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av initiativet NaturAfrika och begär att 
kopplingen mellan folkhälsa och biologisk mångfald ska beaktas. Parlamentet anser att 
insatserna för bevarande av bland annat skogar, vilda djur och marina ekosystem måste 
stärkas. Parlamentet uppmanar EU och Afrika att spela en ledande roll för ingåendet av 
en ambitiös global överenskommelse vid den femtonde partskonferensen för 
konventionen om biologisk mångfald.

29. Europaparlamentet påminner om att det är väsentligt med tillgång till energi till rimligt 
pris. Parlamentet understryker betydelsen av att slussa investeringarna till utvecklingen 
av förnybar energi och att underlätta tekniköverföring.

30. Europaparlamentet betonar att sökandet efter lösningar för en hållbar stad bör bli 
föremål för en intensifierad dialog mellan de båda parterna, med tanke på 
urbaniseringen i Afrika.
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Partner för ett hållbart och motståndskraftigt jordbruk 

31. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att främja agroekologi i den nationella 
politiken, men även inom internationella forum, och att öka jordbrukssektorns 
produktivitet på ett hållbart sätt, liksom dess motståndskraft mot klimatförändringarna.

32. Europaparlamentet påminner om betydelsen av omställningen på landsbygden och 
stärkandet av värdekedjorna för att skapa hållbara arbetstillfällen. Parlamentet insisterar 
på behovet att stödja ungdomar och kvinnor och att knyta dem till utformningen av 
jordbrukspolitiken.

33. Europaparlamentet påminner om vikten av att stödja små jordbruk och betesbruk för att 
uppmuntra deras bidrag till livsmedelssuveränitet och tryggad livsmedelsförsörjning, 
hållbar resursförvaltning och bevarande av den biologiska mångfalden.

34. Europaparlamentet uppmuntrar till utbyte av bästa praxis mellan europeiska och 
afrikanska jordbrukare och särskilt kontakter mellan unga jordbrukare.

Partner för att göra digitaliseringen till en språngbräda för delaktighet och utveckling 

35. Europaparlamentet betonar att den digitala omvandlingen utgör en enorm språngbräda 
för utveckling när det gäller tillgång till utbildning och hälsa, liksom för 
moderniseringen av jordbrukssektorn, men att den även kan inbegripa risker för ökande 
ojämlikhet, särskilt mellan könen.

36. Europaparlamentet insisterar på att partnerskapet ska uppmuntra forskning och 
innovation samt tillgängligheten till digitala tjänster i syfte att främja social delaktighet.

37. Europaparlamentet välkomnar AU:s vilja att bygga upp en inre digital marknad. 
Parlamentet uppmanar EU att främja en afrikansk digital industri och ett lämpligt 
regelverk.

38. Europaparlamentet betonar vikten av att samla in uppgifter och göra statistiska analyser 
för att fatta välgrundade beslut, särskilt på områdena jordbruk, förvaltning av 
naturresurser och samhällsstyrning.

39. Europaparlamentet understryker behovet att dra nytta av den digitala omvandlingen för 
att främja utbytet mellan de båda kontinenterna.

Partner för en rörlighet och migration som gynnar båda parter 

40. Europaparlamentet påminner om att migrationsfrågan under de senaste åren har 
dominerat förbindelserna mellan Afrika och EU och att detta kan ha haft en negativ 
inverkan på hur man uppfattar varandra på de båda kontinenterna. Parlamentet anser att 
den mänskliga dimensionen av migration bör framhävas. 

41. Europaparlamentet anser att ett framgångsrikt partnerskap kommer att uppnås genom 
en avsevärd förstärkning av möjligheterna till rörlighet mellan de olika delarna av de 
afrikanska och europeiska samhällena. 
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42. Europaparlamentet begär att vägar för laglig migration ska främjas.

43. Europaparlamentet bekräftar att det är nödvändigt att stärka de europeiska åtagandena 
om vidarebosättning och andra lagliga vägar för personer i behov av internationellt 
skydd. 

44. Europaparlamentet påminner om att det motsätter sig att offentligt utvecklingsbistånd 
villkoras med uppfyllande av mål för migrationsförvaltning. 

45. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Ett förnyat partnerskap i en värld i kris 

Världens ögon riktas mot Afrika, en kontinent som präglas av utmaningar men framför allt 
möjligheter, och som nu i allt högre grad kan välja att diversifiera sina partnerskap. Europa, 
dess historiska allierade, måste nu förnya sin strategi och sitt budskap för att ta till sig de 
stora omvälvningar som just nu pågår i Afrika, en kontinent med 1,3 miljarder invånare. 

Denna process är i full gång: att Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens 
ordförande och en stor delegation av kommissionsledamöter nyligen besökte Afrikanska 
unionens högkvarter vittnar om en vilja att erkänna vikten av partnerskapet med Afrika på den 
europeiska politiska dagordningen. Vi håller på att stöpa om våra förbindelser i grunden.

Ingen vet ännu vilka följder som coronaviruspandemin kommer att få och hur svåra de blir, 
men det står klart att de kommer att påverka denna process. Pandemin har fått oss att inse hur 
nära förbundna vi är och vår gemensamma sårbarhet. Utan att förbise de båda 
världsdelarnas respektive prioriteringar kommer vi att behöva anpassa vår relation till de nya 
behoven i en värld efter covid-19.

Afrikaner och européer är eniga: den rådande krisen måste få oss att lägga grunden för en 
återhämtning med inriktning på mänsklig utveckling och en snabbare takt i den gröna och 
den digitala omställningen. Delaktighet och solidaritet kommer att bli nyckelorden för denna 
återhämtning: kampen mot ojämlikhet måste bli en övergripande komponent. Investeringarna 
och den ekonomiska tillväxten måste ingå i en mer övergripande ram som först och främst är 
inriktad på hållbar utveckling för våra samhällen och en bättre omfördelning av det välstånd 
som skapas. För allt detta måste vi gå vidare tillsammans och ha samordnade strategier och 
konkreta mål.

Till att börja med hälsa, en nödvändig förutsättning för mänsklig utveckling. Hälsa måste stå i 
centrum för våra förbindelser, med socialt skydd som absolut prioritet. I covid-19-krisens 
kölvatten kommer samarbetet mellan Europa och Afrika att behöva stärkas för att förbättra 
människors hälsa och vår beredskap inför framtida hälsokriser.

Dessutom riskerar covid-19-krisen i Afrika att leda till att ojämlikheten ökar ytterligare och till 
att hela befolkningar hamnar i fattigdom. Det är alltså krisens sociala konsekvenser, men också 
dess återverkningar på ekonomierna, jordbruksproduktionen och livsmedelstryggheten samt 
säkerhetssituationen som måste beaktas och leda till ett utökat samarbete mellan Europa och 
Afrika på dessa nyckelområden.

Mer generellt är det alltså samhällets motståndskraft mot olika kriser som måste stå i 
centrum. Reflektionen kring modellerna för socialt skydd behöver därför intensifieras, särskilt 
när det gäller en allmän basinkomst.

Föredraganden vill också betona betydelsen av den gemensamma uppmaningen från 
18 afrikanska och europeiska ledare om ett moratorium för skuldbetalning.

Miljökrisen måste, trots den rådande hälsokrisen, ha högsta politiska prioritet. Afrika är inte 
orsaken till klimatförändringarna men ett av deras första offer. Europa, som står som garant 
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för Parisavtalet, måste stödja Afrika i omställningen till en grön ekonomi och främja 
utvecklingen av dess potential till produktion av förnybar energi och hållbart jordbruk. Även 
om utmaningarna och möjligheterna i klimatfrågan skiljer sig åt mellan de båda kontinenterna 
måste Afrika och Europa samarbeta i den gröna omställningen genom att främja innovation, 
tekniköverföring och utbyte av erfarenheter.

Den andra delen av miljökrisen är krisen för den biologiska mångfalden. Afrika hyser 
exceptionella ekosystem, men förlusten av biologisk mångfald är ett dramatiskt och 
irreversibelt problem. Förutom de direkta effekterna på djur- och växtlivet leder förstörelsen av 
den biologiska mångfalden, inbegripet i haven, till problem för säkerhet och samhällsstyrning 
och utgör ett hot mot människors hälsa. Med tanke på hur akut frågan är måste både Europa 
och Afrika därför sluta upp bakom antagandet av en global ram som kan förena allas insatser 
för att bevara vår planets biologiska mångfald. 

Vi är partner i en värld i kris och har ett stort ansvar för att forma morgondagens värld. Detta 
kommer att inbegripa grön diplomati och ingåendet av en grön pakt mellan Afrika och EU 
för klimatet och den biologiska mångfalden.

En återhämtning med inriktning på mänsklig utveckling kommer i första hand att ske genom 
utbildning, ungdom och sysselsättning. Utbildningen, som är en förutsättning för ungdomars 
egenmakt och anställbarhet, måste anpassas till de förändringar som våra samhällen genomgår. 
Framför allt gröna yrken och den digitala revolutionen kräver forskning och innovation på 
en högre nivå. Både Europa och Afrika måste kunna förlita sig på välutbildad ung arbetskraft 
för att bygga upp hållbara och inkluderande samhällen. 

En annan hörnsten för mänsklig utveckling är jämställdhet mellan kvinnor och män. Såväl i 
Afrika som i Europa pågår kampen mot diskriminering och våld mot kvinnor och flickor 
oupphörligt, Inget samhälle kan utvecklas så länge som kränkningarna av deras rättigheter 
fortgår och hindren för deras egenmakt kvarstår. Vare sig det gäller tillgång till utbildning, mark 
eller krediter får vi inte ge upp förrän kvinnor och flickor slutligen är jämlikar med män och 
pojkar. Afrika och Europa måste enas om en konkret färdplan för att uppnå detta.

Att främja mer inkluderande och rättvisare samhällen kommer att kräva ett fördjupat samarbete 
kring samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Värdena måste utgöra den ryggrad i vårt 
partnerskap utan vilken ingen av de ovannämnda utmaningarna kan antas. Det råder fortfarande 
alltför stor diskriminering i Afrika och Europa, vilket förstör människors liv och rubbar den 
sociala sammanhållningen. De mest utsatta och marginaliserade befolkningsgrupperna måste 
få stöd, så att alla kan leva ett värdigt liv. Eftersom det är de som en dag kommer att leda våra 
samhällen måste de afrikanska och europeiska ungdomarnas möjligheter att utbyta frågor 
om samhällsstyrning och mänskliga rättigheter utvidgas, till exempel genom virtuella 
plattformar. 

I detta avseende vill föredraganden påminna om styrkan i digitaliseringen som ett verktyg för 
framsteg, delaktighet och utveckling. Dess roll som ett instrument för mänsklig utveckling är 
särskilt synlig på den afrikanska kontinenten. Under covid-19-krisen har utbytena på internet 
fullständigt exploderat, och även om gränserna har varit stängda har de, tack vare 
digitaliseringen, heller aldrig varit så öppna. Denna digitala omvandling avslöjar många 
talanger, sopar bort hinder och driver på en enorm innovationspotential i Afrika. Om vi i Europa 
inte vill hamna på efterkälken måste vi samarbeta med Afrika överallt där digitaliseringen kan 
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öka människors välfärd, särskilt när det gäller hälsa, utbildning, samhällsstyrning, grön 
omställning och finansiell inkludering, till exempel genom mobila betalningar.

Slutligen måste styrkan i vårt förnyade partnerskap ge oss möjlighet att öka synligheten och 
samstämdheten för våra åtgärder på den internationella arenan. Tio år innan Agenda 2030 och 
dess 17 mål för hållbar utveckling löper ut, och i en tid då multilateralismen står under hårt 
tryck, behövs våra förenade krafter mer än någonsin.

Ett partnerskap som enar kontinenter och folk

Endast en inkluderande process i utarbetandet, genomförandet och utvärderingen av strategin 
kommer att möjliggöra ett verkligt egenansvar av alla aktörer på båda kontinenterna. För att ge 
ordet ”partnerskap” dess fulla innebörd måste Europa utarbeta denna strategi med Afrika och 
inte för Afrika.

Nästa toppmöte mellan Afrika och EU bör därför göra det möjligt för båda kontinenterna att 
fastställa sina gemensamma prioriteringar, och den afrikanska visionen måste ha sin plats i 
denna process.

Därefter kommer det att handla om att varje dag ytterligare konkretisera idén om ett 
partnerskap mellan jämlikar med konkreta projekt som tillgodoser befolkningarnas behov. 
Framgången för vårt partnerskap kommer att vara beroende av en exakt genomföranderam med 
en fördelning av allas ansvar och en fortlöpande utvärdering som utförs av de berörda parterna.

Det gemensamma meddelandet från Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, 
som offentliggjordes den 9 mars 2020, inleder processen genom att lägga grunden för en 
reflektion som måste bli så inkluderande som möjligt. 

Detta betänkande har inspirerats och berikats av ett stort antal möten på gräsrotsnivå för att 
spegla de verkliga förhållandena i Afrika. Föredraganden har rest till flera länder i Afrika för 
att komma nära människorna och deras förväntningar och på så sätt ge dem en röst. 
Föredraganden har frågat de berörda parterna i Afrika om hur de ser på Europas roll och vad vi 
kan erbjuda varandra. 

Samråd har hållits med statschefer, ministrar, myndigheter, det civila samhället, 
ungdomar, kvinnor, den akademiska världen, tankesmedjor, utvecklingsaktörer, den 
privata sektorn, företrädare för Afrikanska unionen, FN och EU:s delegationer. I stället 
för att föra fram en europeisk uppfattning om partnerskapet är det den afrikanska visionen 
som har varit den röda tråden i samråden. 

Efter fruktbara besök i Togo, Marocko och Etiopien satte coronavirusepidemin stopp för de 
övriga planerade besöken. Föredraganden har därför fortsatt sitt samrådsförfarande genom 
videokonferenser med många samtalspartner i Sydafrika, Nigeria, Rwanda, Senegal och 
Kenya. Dessa åtta länder valdes ut för att återspegla den afrikanska kontinentens mångfald.

Av alla samtal framgår det mycket tydligt att Europa förblir Afrikas främsta bundsförvant. 
Våra afrikanska partner uttrycker en vilja att bygga en starkare allians med Europa för att 
säkerställa fred, stabilitet och välstånd för båda kontinenterna.
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Ett inkluderande och öppet partnerskap som erkänner Afrika i all dess mångfald

Sedan flera år tillbaka har våra förbindelser med Afrika alltför ofta begränsats till 
migrationsfrågan, vilket fått stå i vägen för de andra aspekterna av vårt partnerskap. 
Migrationsfrågan måste naturligtvis tas upp, men föredraganden har föredragit att fokusera på 
de andra viktiga frågorna som berikar vår relation med Afrika.

Därför är det platsen för vårt partnerskap på den internationella arenan, mänsklig utveckling, 
kampen mot ojämlikhet, kvinnors och ungdomars roll, den digitala omvandlingen, hållbart 
jordbruk och den gröna omställningen som utgör kärnan i betänkandet. Genom dessa olika 
teman kommer det att bli nödvändigt att säkerställa nödvändiga kontakter mellan de olika 
delarna av de afrikanska och europeiska samhällena.

I all sin mångfald och i sin vilja att förverkliga den enorma potentialen hos sina ungdomar, 
kvinnor och talanger kommer Afrika att få en avgörande inverkan på världens framtid. Europa 
har insett att Afrika är en eftertraktad bundsförvant, en avgörande partner. 

Men Europa måste inte bara sträcka ut en hand till Afrika utan också nå ut till den egna 
befolkningen, särskilt den yngre generationen, och väcka en vilja att lära känna men framför 
allt förstå Afrika, och inse att våra öden är sammanflätade. Bortom toppmöten och 
sammanträden på högsta politiska nivå är det nämligen utbytena mellan människor, särskilt 
ungdomar, kvinnor, aktörer i det civila samhället, företagare, jordbrukare, akademisk personal, 
forskare, läkare och konstnärer som kommer att bidra med den vitala energin till vår nya 
omvandlade relation. 

Detta globala partnerskap måste först och främst inriktas på människor och främja ökad 
ömsesidig förståelse. Detta kommer att vara nyckeln till en gemensam framtid.


