EN FÆLLES DAGSORDEN
DANMARKS HANDLINGSPLAN FOR
SAMMENHÆNGENDE POLITIKKER
FOR GLOBAL UDVIKLING
En fælles dagsorden
Den danske regering arbejder for at
bekæmpe fattigdom og fremme menne
skerettigheder, demokrati, bæredygtig
vækst samt fred og stabilitet. Det handler
om solidaritet med mennesker i fattigdom
og om at skabe grobund for bæredygtig
vækst og velstand i udviklingslandene.
Danmark har et stort udviklingspolitisk
engagement både bilateralt og multilate
ralt gennem internationale organisationer
og samarbejder. Men udviklingssamar
bejde er i sig selv ikke nok. Mange andre
politikker end udviklingspolitik påvirker
udviklingslandene – på godt og ondt.
Derfor er det vigtigt at se bredere på,
hvilke effekter andre politikker har på
udviklingslandenes muligheder for at
udnytte deres potentiale og skabe vækst
og udvikling. Øget sammenhæng mellem
politikker – på områder som handel,

skat, fødevaresikkerhed, klima og sikker
hed – kan lede til bedre resultater. Ikke
kun for udviklingslandene, men også for
resten af verden og ikke mindst Europa
og Danmark. Det er det, ”sammenhæn
gende poltikker for global udvikling”
handler om.

EU-politikker for global udvikling
Formålet med Danmarks handlingsplan
er at fremme et positivt samspil mellem
andre politikker og udviklingspolitikken
til gavn for global vækst og udvikling.
Samtidig handler det om at adressere
eventuelle negative konsekvenser af
andre politikker for udviklingslandene
og bæredygtig udvikling. Der vil dog
være områder, hvor der er modsatrettede
interesser, og det kan derfor også være
et spørgsmål om afvejning af hensyn og
om kompromiser.
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Det danske fokus vil være på EU’s
politikker. På grund af EU’s rækkevidde,
omfanget af instrumenter og indsatser
og EU’s kompetence på en række politik
områder har EU’s politikker langt større
effekt på udviklingslandene og global
udvikling end vores nationale politikker.
Sammenhængende politikker for udvikling er også forankret i EU’s Lissabontraktat.
Danmark arbejder for, at EU har en ambitiøs tilgang til at fremme sammenhængende politikker for global udvikling, både
når der udarbejdes politikker, og når
politikkerne skal evalueres. Der skal være
fokus på vidensopsamling, konsekvenser
og resultater.

Danmarks strategiske prioriteter
Handlingsplanen fastlægger tre prioritets
områder for Danmarks indsats de kom
mende år. De bygger både på prioriteterne
i strategien for Danmarks udviklings
samarbejde, ”Retten til et bedre liv”
(2012), samt på EU’s egne fokusområder
for sammenhængende politikker for
udvikling. Danmark vil inden for disse
prioritetsområder arbejde efter klare
politiske målsætninger:

HANDEL OG FINANSIERING
EU’s frihandelsaftaler skal bidrage
til større økonomisk integration
af de mindst udviklede lande.

Danmark vil forfølge en række konkrete
politiske spor inden for de strategiske
prioriteter, herunder i EU-lovgivnings
arbejde, rådskonklusioner og strategier,
hvor Danmark vil fokusere på at øge
samspillet mellem udviklingspolitikken
og andre politikker. Den danske indsats
vil være fokuseret på, hvor Danmark har
styrkepositioner og kan gøre en forskel.

Stærkt ejerskab og engagement
Arbejdet med at fremme sammen
hængende politikker for global udvikling
kræver et stærkt engagement og ejerskab
fra aktører, som ikke nødvendigvis
beskæftiger sig med udvikling.

Derfor bygger Danmarks tilgang på et tæt
samarbejde mellem danske ministerier
og styrelser og på dialog med Folketinget,
civilsamfundsorganisationerne, tænke
tanke, EU og OECD. Danmark har allerede
en velfunderet og effektiv koordination
af beslutningsprocesser, der vedrører
EU-politikker. Danmarks arbejde vil derfor
bygge på de eksisterende strukturer,
men med et styrket og mere systematisk
fokus på områder, hvor globale udviklings
hensyn kan indtænkes.
På denne måde vil Danmark fremme en
fælles dagsorden for sammenhængende
politikker, der støtter global vækst og
udvikling til gavn for alle.

EU skal stå i spidsen for at bekæmpe
skattesvindel og skatteunddragelse.
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FØDEVARESIKKERHED
OG KLIMAFORANDRINGER
EU-politikker skal bidrage til global
fødevaresikkerhed.
EU skal tage en ledende rolle for at
fremme grøn omstilling og begrænse
klimaforandringer.

FRED OG SIKKERHED
EU skal have en sammentænkt
tilgang til konflikter og stabilisering.
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Gennemgang af PCDrelevante policy-forslag
baseret på Kommissionens
årlige arbejdsprogram

Påvirke EU-politikker
og -lovgivning med danske
PCD-prioriteter
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Dialog med Folketingets
Europaudvalg og
Udenrigsudvalg om policyprioriteter og status
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Specieludvalget mødes
med ressource-basen for at
få input til policy-spor

Interministeriel beslutning
om og opdatering af, hvilke
policy-spor, der skal forfølges
de kommende år

