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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM
FREMSTILLING

Præsidiets betænkning over

Et forstærket nordisk samarbejde angående
udviklingsbistand

Forslag

Præsidiet foreslår, at

Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser
Fremst.1/2005/præsidiet som færdigbehandlet for rådets vedkom-
mende

Baggrund

Betænkningen har følgende formulering:

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer

at være aktive deltagere i en stræben efter at styrke nordisk
samarbejde på udviklingsbistandsområdet

Meddelelse fra de nordiske regeringer

Utvecklingsministrarna i de nordiska länderna är eniga om vikten av ett
nära nordiskt samarbete på det aktuella utvecklingsområdet där de nor-
diska länderna har gemensamma värderingar och intressen och där det
redan finns starka traditioner av nordiskt samarbete. Detta har fördjupats
under de senaste åren, inte minst genom ett nära nordiskt samarbete om
den nya globala Post 2015-agendan för fattigdomsutrotning och uppnå-
ende av hållbar utveckling och genom nära nordisk dialog och nordiskt
samarbete på både minister- och tjänstemannanivå om prioriteter och
strategi, och dessutom mellan nordiska representationer i relevanta län-
der.

Det nära nordiska samarbetet inom utvecklingsområdet har också kommit
till uttryck framför allt i förhållande till utvecklingspolitiska teman som
förts fram i den internationella utvecklingsdebatten, inklusive FN, som
t.ex. jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter, även deras sexu-
ella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
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Detta nära nordiska samarbete inom utvecklingsområdet behövs i dagens
läge mera än någonsin. De nya globala målen för hållbar utveckling
(Agenda 2030) är viktiga för alla nordiska länder. Flyktingströmmen till
Europa från Nordafrika och Mellanöstern, och den bräckliga situationen i
många andra Afrikanska länder, har även påvisat betydelsen av att med
hjälp av utvecklingsbistånd befrämja lösningar till krisens bakomliggande
orsaker.

De nordiska utvecklingsministrarna har mötts vid flera tillfällen, senast i
oktober 2015 i samband med Nordisk utvecklingsministermötet i Island
och i samband med andra internationella möten, för att samordna och
fördjupa det nordiska samarbetet på utvecklingsområdet. Detta nära
samarbete kommer att fortsätta och vidareutvecklas där det är möjligt.

Rekommendationen anses uppfylld.

Præsidiets synpunkter

Præsidiet noterer med tilfredshed, at de nordiske udviklingsministre mø-
des, selv om de ikke decideret er en del af Nordisk Ministerråd. Det er og-
så positivt, at de nordiske regeringer lægger vægt på nordisk dialog og
samarbejde på både minister- og tjenestemandsniveau - også mellem
nordiske repræsentationer i relevante lande.

De nye globale mål for holdbar udvikling (Agenda 2030) er ganske rigtigt
vigtige for alle nordiske lande, og derfor planlægger Nordisk Råd et event i
FN Byen i forbindelse med Nordisk Råds session i København 31.oktober
2016. Præsidiet kan drøfte de nye globale mål og nordisk samarbejde om
udviklingspolitik på det uformelle lunchmøde med udenrigsministrene på
sessionen. I øvrigt anses forslaget som færdigbehandlet.

Oslo, den 19. april 2016
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