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11. december 2019 

Kære Statsminister Mette Frederiksen  

Vi skriver til dig forud for mødet i Det Europæiske Råd den 12.-13. december 2019, hvor EU’s flerårige 

finansielle ramme for 2021-2027 er på dagsordenen. Da EU er en afgørende spiller for at finde fælles 

løsninger på globale udfordringer, håber Globalt Fokus, at Statsministeren vil bruge drøftelsen om EU’s 

flerårige finansielle ramme til at styrke EU’s internationale og udviklingspolitiske instrumenter gennem 

budgetkategori 6 - ”Naboområde og Verden”.  

Globalt Fokus er en platformsorganisation for de folkelige udviklingsorganisationer i Danmark. Tilsammen 

udgør vi næsten 80 civilsamfundsorganisationer, der engagerer sig i globale udviklings-, miljø- og 

humanitære aktiviteter. 

Globalt Fokus mener, at det er afgørende, at EU's budget, gennem kategori 6, gør EU i stand til at reagere på 

globale udfordringer som stigende ulighed og klimaforandringerne samt levere på internationale forpligtelser 

som Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Paris-aftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling, herunder Verdensmålene.  

 

Budgetkategori 6 bliver desuden afgørende for EU’s fremtidige samarbejde og partnerskab med Afrika. Vi 

har med glæde noteret os, at regeringen og støttepartierne i forståelsespapiret netop fremhæver, at man i 

forhandlingerne om EU's budget, vil ”arbejde for at der gennemføres et historisk løft af særligt Afrika”. 

 

Vi håber på den baggrund, at Statsministeren i forhandlingerne om EU’s langvarige budget vil arbejde for at:  

● Realisere EU’s mangeårige forpligtelse til at anvende 0,7 % af BNI på officiel udviklingsbistand.  

● EU opprioriterer bistanden til udviklingslande. Budgetkategori 6 bør som minimum være på linje 

med Kommissionens budgetforslag, også i det tilfælde, at EU's samlede budgetramme reduceres. 

● Sikre, at den planlagte budgettering af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) ikke leder til et fald i 

udviklingsbistanden til Afrika, Caribien og Stillehavet. 

● Sikre indhegning af de humanitære midler og at det humanitære budget udgør mindst 12,5 milliarder 

Euro* samt at 90 % af midlerne i Emergency Aid Reserve øremærkes til indsatser i udviklingslande. 

● Sikre, at mindst 95 % af udgifterne under budgetkategori 6 kan klassificeres som officiel 

udviklingsbistand ved at opdatere det Det Europæiske Råds konklusioner af februar 2013 (EUCO 

37/13). 

● Civilsamfundet inddrages meningsfuldt i beslutningsprocessen samt i implementeringen og 

programmeringen af EU’s nye budget.  

 

Både i verden og i dele af Europa er civilsamfundet under pres, og forhandlingerne om den flerårige 

finansielle ramme er en mulighed for, at man fra det højeste politiske niveau i EU anerkender 

civilsamfundets rolle.  

 

Vi håber, at regeringen vil tage ovenstående anbefalinger i betragtning i budgetforhandlingerne, og vi ser 

frem til en fortsat dialog om både det europæiske og danske udviklingssamarbejde. 

Med venlig hilsen  

 

Rasmus Stuhr Jakobsen 

Formand, Globalt Fokus 

 


