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FREMSTILLING 

 

 

Forstærket nordisk samarbejde angående 
udviklingsbistand 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 27 
januari 2015 antagit nedanstående framställning efter förslag av 
Præsidiet. 
 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer 

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

 
 
Mariehamn den 27 januari 2015  

Höskuldur Þórhallsson 

President 

Britt Bohlin 

Rådsdirektør 
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BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG 

Præsidiets betænkning over 

 

Medlemsforslag 
om et forstærket nordisk samarbejde  
angående udviklingsbistand 

1. Præsidiets forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer 

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

2. Baggrund 

De nordiske lande ligger højest i verden, når det gælder at give 
udviklingshjælp til den fattige del af verden. Der har ikke de seneste år 
været et formaliseret nordisk samarbejde om udviklingspolitik, men nogle 
gange mødes de nordiske udviklingsministre mere uformelt. Tilbage i 
2005 foreslog Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd en fælles nordisk 
bistandspolitik. Gruppen mente at man kunne få en bedre og mere 
effektiv udviklingsbistand og på den måde hjælpe flere mennesker, hvis 
Norden samordnede sin bistand, hvor det er muligt. I stedet for, at alle 
har hver sine projekter, kunne de nordiske lande organisere fælles 
projekter. Men forslaget vandt ikke gehør på det tidspunkt.  
 
I kredsen af formelle nordiske ministerråd bliver temaet alligevel nogle 
gange berørt. Miljøministrene har ofte globale emner på dagsorden, og de 
nordiske landbrugsministre markerede sig f.eks. før klimatopmødet i 
København for en helhedsløsning i forhold til tidens store udfordringer. 
Konkret ønskede de at øge fødevareproduktionen på en klimavenlig måde 
og ville derfor bremse klimaforandringerne for at gøre dette muligt. 
 
Nordisk Udviklingsfond (NDF) fik i 2009 nyt mandat i kraft af beslutning af 
de nordiske samarbejdsministre – tilskyndet af Nordisk Råd. 
Organisationen administrerer nu gavefinansiering til klimainvesteringer i 
fattige udviklingslande. Der er givet støtte til cirka 50 projekter i 18 
udviklingslande. 
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Nordisk Råd har de senere år haft øget fokus på udenrigspolitik, og i den 
forbindelse er der også blevet drøftet udviklingspolitik. Således var der på 
seneste session debat om FN’s mål for post 2015–tiden, dvs. tiden efter 
millennium-målene, der løb frem til 2015. 

3. Høring 

Forslaget blev fremlagt på Nordisk Råds session i Stockholm 28.oktober 
2014 af Steingrímur Sigfússon (VG) på vegne af Den Venstresocialistiske 
Grønne Gruppe:  
 
”Stoltenbergrapporten og den tanke, som ligger bag den, om, at Norden 
skal øge sin tilstedeværelse og sit samarbejde internationalt og koordinere 
sin politik bedre, passer også udmærket på spørgsmålet om bistandssam-
arbejdet. Og det er absolut klart, at Norden i mange tilfælde kan få langt 
større gennemslagskraft gennem øget samarbejde. Man kan for eksempel 
tænke på de forskellige ekspertiser, som ligger i de forskellige nordiske 
lande: Island ved noget om fiskeri og geotermi, svenskerne og finnerne 
ved noget om skove og så videre. Jeg ønsker, at vore regeringer også 
med en aktiv deltagelse i Nordisk Råd nu gennemgår, om der ikke findes 
oplagte opgaver inden for bistandsområdet, hvor vi kan styrke vores sam-
arbejde.” 
 
Forslaget blev kommenteret Christina Gestrin (sv) på vegne af Midter-
gruppen: 
 
”I u-landssamarbetet är alla de nordiska länderna aktiva, och föredömliga 
är Sverige, Danmark och Norge som har nått upp till milleniemålsättning-
en om att betala 0,7 procent av BNP i bistånd. Genom en större koordine-
ring av utvecklingssamarbetet skulle användningen av biståndet kunna ef-
fektiveras, och de nordiska länderna kunde bygga på den gemensamma 
kompetensen och erfarenheten av att ha idkat utvecklingssamarbete i u-
länder under en lång tid.  
 
Alla de nordiska ländernas utvecklingssamarbete bär fram samma värde-
ringar: mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, god förvaltning och 
en hållbar utveckling. Som en del av ett fördjupat säkerhets- och utrikes-
politiskt samarbete skulle också ett djupare nordiskt samarbete i bi-
ståndspolitiken vara mycket naturligt.” 
 
 Forslaget blev ikke kommenteret af de øvrige partigrupper. 

4. Præsidiets synspunkter 

Den Konservative Gruppes forslag for 10 år siden om fælles nordiske ud-
viklingsprojekter var betydeligt mere vidtgående end det nye forslag med 
rekommandation til Nordisk Ministerråd om at at være en aktiv deltager i 
en stræben efter at styrke nordisk samarbejde på 
udviklingsbistandsområdet. 
 
Forslaget er ikke stilet til Nordisk Råd, men her kan udviklingsspørgmål 
også rejses højere på dagsordenen enten ved møder med de nordiske 
udenrigsministre eller evt. ved indkaldelse af rundbordssamtale med 
repræsentanter for de nordiske bistandsministre.   
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5. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, at 

Nordisk Råd rekommanderer nordiske landes regeringer, 

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

 
 
 
Lysebu den 1. december 2014 

Arto Pirttilahti (cent) 
Bertel Haarder (V) 
Eva Sonidsson (S) 
Guðbjartur Hannesson (A) 
Hans Wallmark (M) 
Höskuldur Þórhallsson (F) 
 

Høgni Hoydal (T) 
Karin Gaardsted (S) 
Marit Nybakk (A) 
Michael Tetzschner (H) 
Simo Rundgren (cent) 
 

 
 


