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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 Nordisk Ministerråd, 

at ministerrådet er en aktiv deltager i en stræben efter at styrke 
nordisk samarbejde på udviklingsbistandsområdet 

2. Baggrund 

De nordiske lande ligger højest i verden, når det gælder at give udvik-
lingshjælp 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 fore-
slog Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd en fælles nordisk bistandspo-
litik. Gruppen mente at man kunne få en bedre og mere effektiv udvik-
lingsbistand og på den måde hjælpe flere mennesker, hvis Norden sam-
ordnede sin bistand, hvor det er muligt. I stedet for, at alle har hver sine 
projekter, kunne de nordiske lande organisere fælles projekter. Men for-
slaget 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 Kø-
benhavn for en helhedsløsning i forhold til tidens store udfordringer. Kon-
kret 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. Organisatio-
nen administrerer nu gavefinansiering til klimainvesteringer i fattige ud-
viklingslande. Der er givet støtte til cirka 50 projekter i 18 udviklingslan-
de. 
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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 
bistandssamarbejdet. 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 samarbejde.” 
 
Forslaget blev kommenteret Christina Gestrin (sv) på vegne af 
Midtergruppen: 
 
”I u-landssamarbetet är alla de nordiska länderna aktiva, och föredömliga 
är Sverige, Danmark och Norge som har nått upp till 
milleniemålsättningen om att betala 0,7 procent av BNP i bistånd. Genom 
en större koordinering av utvecklingssamarbetet skulle användningen av 
biståndet kunna effektiveras, 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 
värderingar: mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, god 
förvaltning och en hållbar utveckling. Som en del av ett fördjupat 
säkerhets- och utrikespolitiskt samarbete skulle också ett djupare nordiskt 
samarbete i biståndspolitiken 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 
udviklingsprojekter 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 Nordisk Ministerråd, 

at ministerrådet er en aktiv deltager 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) 
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Bilag:  
MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag om et forstærket nordisk 
samarbejde angående udviklingsbistand 

Nordiske stater har i årtier været foregængere blandt de stater som 
lægger vægt på at opnå FN‘s mål om bidrag til udviklingsbistand. Det er 
også et udtryk for god nordisk ånd at bekæmpe fattigdom og sult og 
samarbejde med de lande, som har behov for støtte i deres udvikling.  
 
Målsætningen hos de nordiske stater er at opfylde mål om mindst 0,7 % 
af statens bruttonationalprodukt (BNP) til bidrag til udviklingsbistand, selv 
om det gået langsommere end tænkt for nogle, f.eks. Island efter den 
økonomiske krise. De fleste nordiske stater opfylder i dag målet reelt. 
 
Nordisk samarbejde angående udviklingsbistand har eksisteret i en perio-
de, men i modsætning til andre områder, hvor nordisk samarbejde har 
udfoldet sig, så har samarbejde angående udviklingshjælp minsket i de 
senere år. Dette uden en synlig bevidst, politisk beslutning angående ret-
ningslinjer herom. 
 
Før i tiden arbejdede Norden sammen om fælles projekter i nogle lande, 
især i Øst-Afrika, hvor flere hundrede sagkyndige arbejdede i fællesskab i 
en periode over 20 år. Disse projekter aflsluttedes omkring 1990. 
 
Stiftelsen af Nordic Development Fund (NDF) kan også nævnes som et 
betydningsfuldt fremskridt i nordisk samarbejde på pågældende område. I 
starten og under sin opbygningsfase, var fonden en almen udviklingsfond, 
som arbejdede tæt sammen med udviklingsbanke som f.eks. 
Verdensbanken og udviklingsbanke i de forskellige verdensdele. Omkring 
årtusindskiftet begyndte så en bevægelse at vokse frem, som havde som 
formål at nedlægge fonden. Det blev dog ikke konklusionen. I dag er 
fonden stadig aktiv, omend i andet form end før og uden at få tildelt nyt 
kapital. Fonden får indtægter fra tidligere udviklingslån, og de bruges som 
støtte for miljøprojekter. Det sidsnævnte er selvfølgelig positivt, men det 
erstatter ikke en aktiv virksomhed indenfor det traditionelle 
udviklingsbistandsområde. 
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Det bør også siges, at de nordiske stater arbejder sammen indenfor 
Verdensbanken og Den Internationale Valutafond, hvor samarbejdet i de 
senere år er foregået områdesvis sammen med de baltiske stater. 
Deltagelse i OECD‘s udviklingssamarbejdsnævn, DAC, er også et vigtigt 
led i landenes udviklingssamarbejde. Endvidere mødes de nordiske 
udviklingsministre og embedsfolk som regel en gang om året for at gøre 
status, og i øvrigt er der flere berøringsflader i form af store konferencer 
samt årsmøder i adskillige internationale fora. 
 
Det egentlige samarbejde foregår dog mest i den såkaldte Nordic plus- 
gruppe som Norden indgår i sammen med Storbrittanien, Irland, og 
Holland. Til trods for alt det gode, der kan siges om det samarbejde, så 
giver det også udtryk for, at Norden har givet efter og til dels tabt sin 
førerrolle i international sammenhæng angående retningslinjer i 
udviklingsbistand til større lande, som f.eks. Storbrittanien. 
 

Et styrket nordisk samarbejde om udviklingsbistand er også i tråd med et 
øget interesse for at styrke det nordiske samarbejde angående udenrigs- 
og internationale anliggender. I denne sammenhæng kan der henvises til 
Stoltenberg-rapporten. Øget samarbejde om ambassader eller 
repræsantationskontor passer også godt til denne slags idéer. Det er 
vigtigt, hvilket også tit gælder om nordisk samarbejde, at være 
opmærksom på, at samarbejdet eksisterer eller kan eksistere på flere 
nivauer end kun mellem embedsfolk og det øverste lag i 
statsforvaltningen. Intresseorganisationer og græsrodsbevægelse spiller 
også en rolle her, da en del af alle nordiske staters bidrag til 
udviklingsbistand går til den slags organisationer, samt at projekter 
udføres i  samarbejde med mange forskellige instanser. Til sidst er det 
meget vigtigt, at de nationale parlamenter, samt parlamenternes 
medlemmer og deres samarbejde på nordisk niveau, ikke mindst i Nordisk 
Råd, ville beskæftige sig med disse sager.    
 
I lyset af det ovenstående foreslås det, at Nordisk Råd opfordrer de 
nordiske regeringer til at øge sit samarbejde angående udviklingsbistand. 
At de nordiske regeringer undersøger om det ville give merverdi at 
genoprejse Den Nordiske Udviklingsfond, NDF, som en aktiv 
udviklingsfond, samt tilføre den kapital igen. 
 
At de nordiske regeringer laver en analyse om fordele og ulemper ved at 
gøre sit bidrag til udviklingsarbejde mere sammenhængende, eller ved at 
dele ambassader eller repræsantationskontorer med dette foremål for øje 
samt at arbejde i stigende grad sammen om projekter, hvor 
synergieffekten vil give en positiv effekt. 
 
Nordisk Råd opfordrer Nordisk Ministerråd til at være en aktiv deltager i 
en stræben efter at styrke nordisk samarbejde på 
udviklingsbistandsområdet. 
 
Reykjavík den 12. september 2014 

Steingrímur J. Sigfússon (VG)  
 

 

 
 
 
 


