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Vedr.	  punkt	  1	  Rådsmøde	  nr.	  3420	  (udenrigsanliggender	  -‐	  udvikling),	  	  	  
Punkt	  4:	  Migration,	  flygtninge	  og	  udvikling	  
Globalt	  FokusI	  har	  følgende	  bemærkninger	  til	  Europaudvalgets	  behandling	  af	  punktet:	  
	  
Danmark	  bør	  øge	  støtten	  til	  nærområdeindsatser	  
Værtslande	  og	  -‐områder	  omkring	  konfliktzoner	  verden	  over	  er	  under	  massivt	  pres	  fra	  store	  
flygtningestrømme.	  Dette	  trækker	  store	  økonomiske	  veksler,	  men	  udgør	  også	  politiske	  
udfordringer	  lokalt	  i	  nærområderne.	  Det	  internationale	  samfunds	  midler	  til	  at	  støtte	  disse	  
nærområder	  er	  over	  de	  senere	  år	  ikke	  steget	  i	  takt	  med	  behovene.	  Det	  er	  derfor	  nødvendigt	  
med	  en	  udvidet	  indsats	  for	  flygtninge	  i	  verdens	  brændpunkter	  og	  i	  nærområderne,	  som	  huser	  
op	  til	  95%	  af	  de	  60	  millioner	  fordrevne	  mennesker.	  Danmark	  bør	  derfor	  øge	  sin	  støtte	  til	  
indsatsen	  i	  disse	  nærområder	  –	  både	  til	  akutte	  humanitære	  indsatser,	  men	  også	  den	  
langsigtede	  bistand,	  der	  kan	  styrke	  nærområdernes	  kapacitet	  på	  længere	  sigt.	  
	  
Danmark	  skal	  vise	  langsigtet,	  politisk	  lederskab	  og	  presse	  på	  for	  en	  fælles	  europæisk	  løsning	  
på	  modtagelse	  og	  fordeling	  af	  asylansøgere	  i	  Europa	  
Indsatsen	  i	  nærområderne	  kan	  imidlertid	  ikke	  stå	  alene.	  Med	  det	  voksende	  antal	  flygtninge	  
globalt	  vil	  der	  også	  komme	  et	  større	  antal	  flygtninge	  til	  Europa	  –	  flygtninge,	  der	  har	  et	  legitimt	  
behov	  for	  international	  beskyttelse.	  Samarbejde	  om	  fælles	  løsninger	  på	  europæisk	  plan	  er	  
derfor	  essentielt	  -‐	  ikke	  kun	  for	  at	  finde	  løsninger	  på	  de	  akutte	  problematikker,	  vi	  står	  overfor	  
nu	  og	  her,	  men	  også	  i	  et	  længere	  perspektiv.	  Europas	  politikere	  skal	  sikre	  en	  holdbar	  løsning	  på	  
både	  modtagelse	  og	  fordeling	  af	  asylansøgere	  i	  Europa,	  der	  respekterer	  flygtningenes	  
rettigheder.	  Danmark	  bør	  i	  dette	  henseende	  gå	  forrest.	  	  
	  
Danmark	  skal	  øge	  sammentænkning	  af	  nødhjælp	  og	  udvikling	  
Udviklingsbistandens	  betydning	  og	  dilemmaer	  er	  pludselig	  blevet	  meget	  konkrete,	  og	  vi	  
oplever	  en	  stigende	  erkendelse	  og	  oplevelse	  af	  sammenhængen	  mellem	  de	  aktuelle	  kriser	  og	  
årsagerne	  til	  disse.	  Bistanden	  udgør	  et	  vigtigt	  instrument,	  både	  når	  det	  gælder	  forebyggelse	  af	  
flygtninge-‐	  og	  migrationsstrømme	  –	  ved	  at	  bekæmpe	  fattigdom,	  promovere	  
menneskerettighederne	  og	  dermed	  skabe	  værdige	  livsbetingelser	  for	  mennesker	  i	  fattige	  lande	  
–	  og	  når	  det	  gælder	  akut	  hjælp	  til	  mennesker	  på	  flugt	  og	  de	  nærområder,	  hvor	  de	  søger	  tilflugt.	  
Der	  er	  imidlertid	  behov	  for	  at	  nytænke	  opdelingen	  mellem	  disse	  to	  instrumenter,	  så	  de	  i	  højere	  
grad	  kombineres	  og	  supplerer	  hinanden,	  således	  at	  bistandens	  effektivitet,	  ikke	  mindst	  i	  
nærområderne,	  øges.	  
	  
Danmark	  skal	  presse	  på	  for	  at	  EU	  når	  0,7%-‐målet	  	  
Flere	  af	  EU’s	  medlemslande	  lever	  ikke	  op	  til	  deres	  fælles	  mål	  for	  bistandsniveauet.	  Samtidig	  
oplever	  vi,	  at	  udviklingen	  i	  flere	  lande,	  inkl.	  Danmark,	  går	  den	  forkerte	  vej	  med	  besparelser	  på	  
udviklingsbistanden.	  Dette	  sker	  i	  en	  kontekst,	  hvor	  verden	  står	  over	  for	  en	  række	  større	  kriser	  
og	  flere	  mennesker	  lever	  på	  flugt	  end	  siden	  Anden	  Verdenskrig.	  Danmark	  og	  EU	  har	  som	  et	  af	  
verdens	  rigeste	  lande	  og	  regioner	  et	  ansvar	  for	  og	  en	  interesse	  i	  både	  at	  adressere	  de	  

                                                        
I	  Globalt	  Fokus	  er	  en	  platform	  for	  omkring	  80	  danske	  civilsamfundsorganisationer,	  som	  arbejder	  med	  
international	  udvikling,	  miljø	  og	  humanitært	  arbejde.	  3F	  er	  medlemmer	  af	  Globalt	  Fokus,	  men	  er	  ikke	  
medunderskrivere	  på	  denne	  henvendelse.	  

Europaudvalget 2015
Rådsmøde 3420 - udenrigsanliggender  Bilag 3
Offentligt



 
Globalt Fokus  -  Rysensteensgade 3, 3  -  1564 København V  -  www.globaltfokus.dk  -  info@globaltfokus.dk 

umiddelbare,	  akutte	  behov,	  men	  også	  at	  afsætte	  midler	  til	  den	  langsigtede	  udviklingsindsats,	  
der	  kan	  være	  med	  til	  at	  stabilisere	  de	  lande	  og	  regioner	  folk	  flygter	  og	  migrerer	  fra	  ved	  at	  
bidrage	  til	  bedre	  levevilkår	  for	  verdens	  fattigste.	  Danmark	  bør	  derfor	  presse	  på	  for	  at	  EU’s	  
medlemslande	  prioriterer	  statslige	  midler	  til	  udviklings-‐	  og	  nødhjælpsindsatser	  og	  når	  
målsætningen	  om	  at	  give	  0,7%	  af	  BNI	  –	  og	  Danmark	  bør	  i	  dette	  henseende	  gå	  forrest	  ved	  
stoppe	  de	  planlagte	  besparelser	  på	  udviklingsbistanden	  som	  både	  symbolsk	  og	  konkret	  er	  et	  
skridt	  i	  den	  forkerte	  retning.	  


