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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
FREMSTILLING 

 

 

Et forstærket nordisk samarbejde angående 
udviklingsbistand 

1. Fremstilling 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer 

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

2. Meddelelse fra de nordiske landes regeringer 

De nordiske landes udviklingsministre er enige i vigtigheden af et tæt 
nordisk samarbejde på udviklingsområdet, hvor de nordiske lande deler 
værdier og interesser, og der er allerede stærke traditioner for nordisk 
samarbejde på området. Dette er blevet styrket de seneste par år, ikke 
mindst gennem tæt nordisk samarbejde om den nye globale Post-2015 
dagsorden for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling og gennem 
tæt nordisk dialog og samarbejde både på minister- og på 
embedsmandsniveau om prioriteter og strategi, herunder også mellem 
nordiske repræsentationer i relevante lande. Det tætte nordiske 
samarbejde på udviklingsområdet er også i særlig grad kommet til udtryk 
i relation til udviklingspolitiske temaer under pres i den internationale 
udviklingsdebat, herunder i FN, som f.eks. ligestilling og kvinder og pigers 
rettigheder, herunder deres seksuelle og reproduktive sundhed og 
rettigheder  
 
De nordiske udviklingsministre har mødtes ved flere lejligheder, herunder 
senest i oktober 2014 i margin af Nordisk Råds 66. sessionsmøde og i 
forbindelse med andre internationale møder, med henblik på at koordinere 
og styrke det nordiske samarbejde på udviklingsområdet. Dette tætte 
samarbejde vil blive fortsat og udbygget hvor muligt. 
 
 
Rekommandationen anses for opfyldt.  
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3. Præsidiets betænkning 

 
Betænkningen anerkender, at der allerede er et vist nordisk samarbejde 
på udviklingsområdet. Det er positivt, at de nordiske udviklingsministre 
mødes, når der er lejlighed til det.  
 
I løbet af 2015 er det imidlertid blevet tydeligt, at der et kraftigt behov for 
en kvalitativ styrket indsats. Den nye globale Post-2015 dagsorden for 
fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling kræver i sig selv fortsat 
tæt nordisk dialog. Yderligere har strømme af flygtninge og migranter fra 
Nordafrika og Mellemøsten vist, at Europa i sit nærområde står over for 
meget store udfordringer. En række stater er i fare for at kollapse. Andre 
lande i Afrika er heldigvis inde i en positiv udvikling om end fra et lavt 
niveau, men de nye kriser risikerer at skabe negative spiraler med effekt 
også i nye lande. Der er ingen lette og hurtige løsninger, men mere end 
nogensinde har de nordiske lande, der længe har været foregangslande 
med hensyn til nødhjælp og udviklingshjælp, behov for at lære af 
hinandens erfaringer i forhold til at yde en målrettet indsats. 
 
 
 
På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet 

at Nordisk råd tager meddelelsen om 1/2015/Præsidiet til 
efterretning og afventer ny meddelelse næste år. 
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