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Abstract 

 

Title: Till solidarity do us part? The EU’s development cooperation with the ACP countries in relation to 

the Millennium Development Goals. 

 

The dissertation investigates how the common European development policy towards the ACP coun-

tries has evolved from originally being introduced as a French way to retain special interests in former 

African colonies to the common policy of today, which include matters of trade, development assis-

tance and extensive European demands towards the conduct of ACP countries. 

 

Distinguishing between the multilateral and bilateral European development policies towards the ACP 

countries, the dissertation aims at clarifying whether the adoption of the Millennium Development 

Goals in 2000 has changed European attitude and priority of the ACP countries, which include the ma-

jority of the Least Developed Countries. The dissertation asserts that although European development 

assistance was up-scaled in the years following the adoption of the MDGs, recent years have showed a 

decrease from many European donors. In the meantime, the EU has not improved the trade conditions 

of the ACP countries, which has led to the ACP being further marginalised in the EU’s global trade. 

 

For the time being, the United Nations monitoring of the MDGs has consistently showed, that Sub-

Saharan Africa is the region that has most difficulty realising the MDGs in 2015. Although the majority 

of ACP countries are situated in this region, it has neither been accompanied by multilateral nor bilat-

eral European priority of aid to the region. Therefore it was no surprise that the majority of the ACP 

countries defied the EU in the 2007-negotiations concerning the Economic Partnership Agreements 

that appeared to be of clear advantage to the EU. The EU’s lack of will to realise its commitments 

would ultimately lead to ACP defiance once the circumstances allowed it. 

 

This dissertation argues, that if the EU does not deliver on its commitments concerning the MDGs, 

Europe risk losing influence in Africa to China, which could lead to a further destabilisation of the re-

gion given Chinas belief in the principle of non-interference, which in some instances has assisted dic-

tators to cling to power in African states. Chinas dependency on African raw materials could further-

more lead to a rapid depletion of their natural resources and hereby undermine several years of Euro-

pean involvement in African development. Therefore, the EU should not use the current financial crisis 

as an excuse for not fulfilling their commitments in relation to the MDGs in the ACP countries, as this 



would severely undermine their authority and credibility in especially the African region. This will even-

tually require, that the EU looks beyond self-interests and promotes the priorities of the ACP countries 

to keep the development in the regions on a track that is compliant with the broad purpose of the de-

velopment policy. The outcome by not fulfilling these commitments can ultimately be, that the future 

reason for European cooperation with African nations will be caused by security policy instead of the 

natural purpose of development policy: To eradicate poverty. 
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Forkortelser og termer 

 

AVS   Afrika, Vestindien og Stillehavet 

BNI   Bruttonationalindkomst 

CAP   Den fælles landbrugspolitik 

DAC   Komité for Udviklingsbistand (del af OECD) 

DER   Det Europæiske Råd 

EF   Europæiske Fællesskab 

EIB   Europæiske Investeringsbank 

EU   Europæiske Union 

EU-12   EU-medlemslandene fra de to østudvidelser i 2004 og 2007 

EU-15   EU-medlemslandene fra før udvidelsen i 2004 

EU-27   EU-medlemslandene pr. 1. januar 2007 

EUF   Europæiske Udviklingsfond 

EØF   Europæiske Økonomiske Fællesskab 

FN   Forenede Nationer 

FOI   Fødevareøkonomisk Institut 

FUSP   Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik 

G8   Gruppen af de otte 

ILO   Internationale Arbejdsorganisation (særorganisation under FN) 

IMF   Internationale Valutafond (særorganisation under FN) 

LDC   Mindst udviklede lande 

MDG   Millenniumudviklingsmålene 

NGO   Ikke-statslige organisationer 

NSS   National samarbejdsstrategi 

ODA   Statslig finansieret udviklingsbistand 

ODI   Overseas Development Institute 

OECD   Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

OLT   Oversøiske lande og territorier 

WTO   Verdenshandelsorganisationen 

ØPA   Økonomiske partnerskabsaftaler 
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1. Indledning 

 

Udviklingsbistand opstod som et fænomen efter 2. Verdenskrigs afslutning, da USA sendte bistand 

gennem Marshall-planen til det europæiske kontinent, hvor landenes økonomier lå i ruiner. For USA’s 

vedkommende var det vigtigt at få den europæiske økonomi i gang igen for at fremtidssikre den ameri-

kanske økonomi. De europæiske lande har efterfølgende gennemgået en gevaldig udvikling, der gennem 

først det Europæiske Økonomiske Fællesskab og sidenhen den Europæiske Union har medført en hø-

jere levestandard end andre regioner og et fællesskab om både politiske og økonomiske faktorer samt 

kulturelle værdier. En af disse faktorer er bl.a. udviklingspolitik overfor verdens fattige lande, hvor den 

Europæiske Union samlet yder over 60 % af den globalt opgjorte udviklingsbistand.  

Imidlertid er underudvikling fortsat et udbredt problem, der afsætter sig spor i form af både fattigdom, 

sult og voldelige konflikter rundt om i verden. I år 2000 vedtog de Forenede Nationers Generelforsam-

ling, som en reaktion på globalt faldende rater for udviklingsbistand igennem 1990’erne, derfor de så-

kaldte millenniumudviklingsmål for dels at skabe konsensus blandt verdens lande om, at fattigdom er et 

anliggende der berører alle, men også for at sætte konkrete mål, der, såfremt både bistandsdonorer og 

modtagere tillader det, vil være realiserbare i år 2015 samt et væsentligt bidrag på vejen mod global fred 

og velstand. Disse mål er banebrydende, idet de enstemmigt har fået tilslutning fra hele verdenssam-

fundet, og for første gang sætter udvikling, og retten til at stater gennemgår denne udvikling, på dagsor-

denen.  

Den Europæiske Union er dog ikke en ny aktør indenfor udviklingsbistand. Lige siden oprettelsen af 

det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1957, har Europa haft et udviklingssamarbejde med kolonier 

i henholdsvis Afrika, Vestindien og Stillehavet. Dette samarbejde har skiftet karakter igennem tiden ef-

tersom kolonierne opnåede selvstændighed, og er vokset både i omfang hvad angår antallet af lande 

omfattet af aftalerne, bistandens størrelse og kravene til både de europæiske donorer og modtagerne i 

disse udviklingslande. Som tidligere kolonimagter i disse regioner har flere europæiske lande, og herved 

også den Europæiske Union som organisation, følt en særlig forpligtelse til at fremme den bæredygtige 

udvikling i disse områder, og vedtog i år 2000, få måneder inden millenniumudviklingsmålenes vedta-

gelse, en ny udviklingsaftale med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, (AVS-landene), der i dag 

står som epokegørende indenfor det internationale udviklingssamarbejde, kendt som Cotonou-aftalen. 

Med 27 medlemslande udgør EU en afgørende faktor for at millenniumudviklingsmålene bliver realise-

ret, i kraft af at EU er verdens største donor, når bistanden ydet af både fællesskabet og de individuelle 

medlemsstater sammenlægges. En ting er dog at være i stand til at yde mest udviklingsbistand i form af 

kapital, noget andet er at yde en bistand der udmønter sig i tydelige resultater og fremskridt i henhold til 
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millenniumudviklingsmålene. Hvorledes koordineres den multilaterale udviklingspolitik gennem EU 

med medlemslandene, og hvor stor indflydelse har udviklingslandene selv på de midler, de modtager? 

Har Cotonou-aftalen sat EU i stand til at sikre en effektiv bistands- og udviklingspolitik, der er kompa-

tibel med de forpligtelser, som EU har afgivet i forbindelse med millenniumudviklingsmålene?  

For at besvare disse spørgsmål, vil det være relevant at forklare, hvorledes magtfordelingen, i form af 

beslutningsproceduren, er mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forlængelse af EU’s nuværende 

grundlag i Nice-traktaten. 

 

1.1. Problemformulering 

I henhold til de ovennævnte aspekter vil problemformuleringen for specialet være at belyse hvorvidt EU’s 

fælleseuropæiske udviklingspolitik overfor udviklingslandene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, defineret i udformningen 

af Cotonou-aftalen, sætter EU i stand til at indfri sine forpligtelser i forbindelse med FN’s millenniumudviklingsmål i 

netop disse lande. 

 

Specialets samlede formål er derfor at definere og forklare EU’s fælleseuropæiske udviklingspolitik 

overfor AVS-landene, identificere problemer i samarbejdet og baggrunden for disse problemer, for til 

sidst at komme med mulige løsningsforslag, der kan effektivisere udviklingssamarbejdet yderligere med 

det formål at indfri millenniumudviklingsmålene i AVS-landene i år 2015. 

 

1.2. Motivation 

Emnet er relevant i forhold til at målene nu, i starten af år 2009, har passeret halvdelen af deres løbetid, 

og næste år går ind i den sidste tredjedel. Hvis målene skal indfries i år 2015, burde man nu kunne aflæ-

se de nødvendige fremskridt hos både donorer og modtagere, der kunne forventes i dette stadie af pro-

cessen. EU vælges som fokus i specialet, da en position som verdens største donor vil medføre, at hvis 

ikke de nødvendige fremskridt er opnået her, vil det automatisk smitte af på de globale muligheder for 

at indfri målene. Samtidig benyttes AVS-landene som analyseparameter, da disse særligt udvalgte udvik-

lingslande dels har haft det længst eksisterende udviklingssamarbejde med Europa, men samtidig omfat-

ter mange af verdens fattigste lande. 
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2. Metode 

 

Dette afsnit har til hensigt at redegøre for de metodiske overvejelser der er gjort i forbindelse med ud-

formningen af specialet. Det består af en præsentation af specialets struktur og sammenhæng, en frem-

stilling af henholdsvis teori og empiri der ligger til grund for specialets analyse og diskussion, en vurde-

ring af specialets kilder samt en afgrænsning af specialets omfang indenfor det valgte emne udviklings-

politik. 

 

2.1. Specialets struktur 

Specialets struktur forløber som følger: Afsnit 3 præsenterer millenniumudviklingsmålene, som den fæl-

leseuropæiske udviklingspolitik skal være medvirkende til at indfri, samt disse måls status i 2005, hvilket 

vil fungere som præliminært udgangspunkt, når målenes status opgøres i 2008. Endelig præsenteres de 

forpligtelser EU har afgivet ifm. målene. 

Afsnit 4 gennemgår EU’s udviklingssamarbejde med AVS-landene og fremhæver hvordan samarbejdet 

har udviklet sig fra sin begyndelse til i dag under Cotonou-aftalen. 

Afsnit 5 forklarer indgåelsen af det beskrevne samarbejde i afsnit 4 fra et teoretisk synspunkt om, at 

samarbejdet kan betegnes som kollektiv klientelisme. Dette efterfølges af afsnit 6, 7 og 8 der har til hen-

sigt at påvise, hvorvidt samarbejdet fortsat kan karakteriseres som et overvejende kollektivt klientelistisk 

samarbejde, med de tilhørende teoretiske forudsætninger, når samarbejdet i dag gennemføres via. Co-

tonou-aftalen og med millenniumudviklingsmålene in mente. I denne proces vil afsnit 6 analysere for-

skellige problemfelter i det interne samarbejde mellem EU-landene, afsnit 7 diskutere sammenhængen 

mellem EU’s forskellige politikker, inden afsnit 8 foretager en 2008-status for målene samt EU’s evne 

til at arbejde mod indfrielsen af disse mål i AVS-landene. 

Endelig diskuterer afsnit 9 i hvilken retning samarbejdet vil bevæge sig i fremtiden, inden afsnit 10 kon-

kluderer på specialets resultater. 

 

2.2. Teori 

Som teoretisk standpunkt kunne specialet have benyttet flere forskellige indgangsvinkler. Eksempelvis 

kunne specialet have haft det formål at analysere fællesskabets udviklingspolitik i forhold til en af de 

udviklingsteoretiske skoler. Størstedelen af udviklingsteorierne er dog udtænkt i 1960- og 1970’erne, og 

senere påvist ikke at tage højde for, eller inkludere, de mange aspekter der spiller ind på et lands mulig-

heder for at gennemgå den ønskede samfundsudvikling. Som udviklingspolitik defineres i dag, hvor fle-

re politiske og økonomiske forhold indvirker på landenes selvstændige holdning til udviklingsspørgs-
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mål, ville det derfor være særdeles svært at relatere en enkelt udviklingsteori til fællesskabets udviklings-

politik. 

 

I stedet benytter specialet teorien om kollektiv klientelisme, der søger at forklare henholdsvis EU’s og 

AVS-landenes motiver for at indgå i udviklingssamarbejdet gennem Lomé-konventionen. Foruden par-

ternes motiver for at etablere et samarbejde, forklarer teorien også, hvorfor udfaldet blev som det blev 

samt aktørernes muligheder for at stille krav til hinanden. Denne teori adskiller sig fra de øvrige nævnte, 

ved ikke at søge at forklare hvilke stadier udviklingslandene skal gennemgå, eller hvorledes de bedst 

opnår en samfundsudvikling, men i stedet at udstille parternes motiver bag etableringen af samarbejdet. 

Disse motiver er interessante i forhold til dette speciale, da vedtagelsen af millenniumudviklingsmålene i 

år 2000 er en international konsensus om, at verdens fattigdomsspørgsmål er et globalt anliggende, som 

samtlige af verdens lande har et medansvar overfor. Derfor er det interessant at påvise, hvorvidt mil-

lenniumudviklingsmålene dels har ændret på parternes motiver for udviklingssamarbejdet, men også på 

deres muligheder for at stille krav til hinanden. 

 

2.3. Empiri 

I forhold til det teoretiske udgangspunkt, vil specialets empiriske materiale være medvirkende til at un-

derbygge argumenter om, hvorledes udviklingssamarbejdet mellem EU og AVS-landene fortsat kan 

karakteriseres som et kollektivt klientelistisk samarbejde. Relevant empiri vil i denne sammenhæng be-

stå af tilgængelige statistikker over dels samhandel mellem parterne og de europæiske landes bidrag til 

udviklingen i AVS-landene gennem bistand. Såfremt at millenniumudviklingsmålene ønskes indfriet i 

AVS-landene fra europæisk side, bør disse statistikker vise en stigning i både samhandlen med - og bi-

standen til - AVS-landene. Med millenniumudviklingsmålenes opståen i år 2000 in mente, vil det til-

gængelige empiriske materiale for de ovennævnte faktorer i den efterfølgende periode være vedkom-

mende, da det vil tegne et billede af, hvorvidt europæisk udviklingspolitik er på rette spor i forhold til at 

indfri de tilsagn, der forventes indfriet i år 2015. En 2008-status vil derfor basere sig på data for det af-

sluttede år 2007. I specialets sammenhæng fungerer empirien derfor som den eneste tilgængelige måle-

stok på, hvorvidt udviklingspolitikken i sin udformning vil være i stand til at indfri forpligtelserne i 

AVS-landene. Rapporter fra FN vil i denne henseende tjene til at vise målenes status i udvalgte år, hvor 

specialet vil fokusere på fremskridtene i AVS-regionerne. Samtidig vil vurderingen af EU’s bidrag og 

indsats i disse lande blive baseret på OECD’s og EU’s opgørelser over bistand og handel. Statistikkerne 

for donorlandenes udviklingsbistand i de analyserede perioder er fremsøgt via. OECD’s database 

(http://stats.oecd.org/), hvor indsnævring og udspecificering af de ønskede analyseparametre har præ-



 7 

senteret netop dét empiriske materiale, som specialet efterspørger. Derfor vil empirien benyttes til at 

underbygge konklusioner på eventuelle ændringer i relationerne mellem EU og AVS, der kan være af-

født af millenniumudviklingsmålenes tilblivelse, i forhold til det teoretiske udgangspunkt. 

 
2.4. Kildekritik 

Som primær kilde og inspiration til specialets analytiske indhold har Europa-Kommissionens egne e-

kilder fungeret som det oplagte startsted. Herfra har indsamling af andre kilder forløbet i en eksplorativ 

proces, hvor den indsigt, der er opnået gennem én kilde, har peget i en retning, hvormed ny inspiration 

og viden er opnået. Europa-Kommissionens kilder benyttes primært til at præsentere den officielle ud-

lægning af udviklingssamarbejdets karakter og konsekvenser. Det kan dog ikke forventes, at samtligt 

materiale fra denne kilde vil være fremstillet objektivt, hvorfor synspunkter fra andre kilder også vil bli-

ve præsenteret. Da specialets empiri som førnævnt udgør statistikker og årsrapporter, vil vurderingen af 

dette materiale blive gjort af forfatteren selv. Hvor det er muligt, vil disse vurderinger blive suppleret af 

eksempelvis tænketanke, NGO’er og medier, der kan underbygge specialets påstande. Disses objektivi-

tet ved præsentation af forskellige aspekter vil også blive vurderet, da eksempelvis NGO’er også kan 

have subjektive motiver for deres holdninger.   

Da specialet vurderer relativt nyt materiale, er e-kilder også det primære grundlag for disse supplerende 

vurderinger, da artikler, arbejdsdokumenter og andre akademiske udredninger i overvejende grad ikke 

findes i bogform. De elektroniske kilder vil dog undergå en analytisk vurdering, hvori deres relevans og 

gyldighed vil blive taget i betragtning. 

 

Litteratur- og kildehenvisninger vil i specialet fremstå i henhold til APA-modellens principper. 

 

2.5. Afgrænsning 

Specialets valgte emneområde, udviklingspolitik, er i sig selv et område der inkluderer utallige delaspek-

ter. Da specialet har et forudbestemt maksimum, vil der derfor være elementer som specialet ikke finder 

plads til at behandle. Andre elementer inkluderes ikke i specialet af naturlige årsager. Et aspekt som 

specialet ikke behandler på grund af den øvre maksimumgrænse, men dog er relevant, er klimaændrin-

gernes indvirke på udviklingslandenes muligheder for udvikling. Dette aspekt tager specialet ikke stilling 

til, da dels det næste og forpligtende FN-klimatopmøde først finder sted i København i december 2009, 

og resultater heraf derfor ikke kendes i skrivende stund, samt da omfanget og konsekvenserne af de 

fremtidige klimaændringer ikke kan forudses og garanteres at forhindre indfrielsen af millenniumud-

viklingsmålene i år 2015. 
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Specialet har den fælleseuropæiske udviklingspolitik som sit primære fokus i analysen, men da denne er 

afhængig af medlemslandene, og da landenes egne udviklingspolitikker i visse tilfælde differerer fra hin-

anden, er det dog relevant også at inddrage disse, når de har indflydelse på fællesskabets overordnende 

politik. Alle bilaterale spidsfindigheder og særtilfælde vil dog ikke blive inddraget. 

AVS-landene er valgt som den gruppe af udviklingslande, hvortil den fælleseuropæiske udviklingspolitik 

vil blive målt, hvilket implicerer, at specialet bevidst undlader at komme ind på EU’s forbindelser og 

politik over for udviklingslande i eksempelvis Mellemøsten og Latinamerika. Denne sondring er hoved-

sageligt foretaget, da det politiske og juridiske fundament for EU-AVS-samarbejdet adskiller sig fra 

EU’s øvrige forbindelser, samt af hensyn til specialets omfang. AVS-landene er de mest interessante i 

forhold til, at specialet ønsker at vurdere EU’s evne til at indfri millenniumudviklingsmålene, hvor AVS 

dels inkluderer de fattigste lande i verden og har haft det længst eksisterende samarbejde med Europa. 

Indenfor AVS-gruppen vil specialet dog prioritere at fokusere på Afrika syd for Sahara og kun i mindre 

grad landene i Vestindien og Stillehavet. Dette skyldes, at Afrika parallelt har været det vigtigste fokus 

for Europa i samarbejdet, og at størstedelen af verdens fattigdom findes her. 

Specialet tegner kun et billede af den europæiske bistand, der finansieres af de europæiske landes rege-

ringer. Derfor vil konklusionerne kun omfatte den statslige finansierede bistand, og er derfor ikke ud-

tryk for den samlede europæiske bistand, da de ikke tager hensyn til bidrag fra eksempelvis NGO’er 

eller private fonde. I forlængelse heraf tager specialet heller ikke stilling til verdens samlede evne til at 

indfri millenniumudviklingsmålene. Behovet for at EU indfrier sine forpligtelser ville ændre sig, hvis 

USA alene indfriede sine forpligtelser, men i og med at europæisk statslig finansieret bistand udgør om-

kring 60 % af verdens samlede bistand er den dog altafgørende i bistandslandskabet. 

Materialet og vurderingerne der kommer til udtryk i specialet er indsamlet i perioden juni 2008 til 1. fe-

bruar 2009. Vurderinger eller ny data efter denne dato vil derfor ikke blive præsenteret. Endelig skal det 

nævnes, at specialet opererer med udvalgte forkortelser og termer, der er officiel fagterminologi, og 

samtidig forhindrer unødvendigt lange vendinger i specialet. Disse forkortelser og termer er skitseret i 

en samlet liste efter indholdsfortegnelsen. 
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3. Millenniumudviklingsmålene 

 

Millenniumudviklingsmålene anerkendes i dag, som den internationale målestok for det globale udvik-

lingspolitiske samarbejdes fremskridt. Afsnit 3.1. vil derfor præsentere baggrunden for disse, afsnit 3.2. 

præsenterer udvalgte resultater efter den første tredjedel af målenes løbeperiode og endelig skitserer 

afsnit 3.3. EU’s udviklingspolitiske forpligtelser i forbindelse med målene. 

 

3.1. Målene 

Millenniumudviklingsmålene, herefter MDG’erne, så dagens lys efter et møde blandt verdens stats- og 

regeringschefer ved FN’s generalforsamling i september år 2000. Foranledningen kom fra FN’s davæ-

rende generalsekretær, Kofi Annan, der dels ønskede at fremme medlemslandenes engagement til FN, 

men samtidig også afklare hvordan FN skulle håndtere de udfordringer, som verdenssamfundet ville stå 

overfor i det nye århundrede. På topmødets sidste dag vedtog medlemsstaterne enstemmigt millenni-

um-deklarationen, og det er fra denne kontekst, at MDG’erne finder deres oprindelse. Dog var der flere 

vigtige FN-konferencer1 gennem 1990’erne, hvor man ligeledes havde diskuteret verdens problemer og 

mulige løsninger, og konklusionerne fra disse blev også integreret i millennium-deklarationen, der der-

med samlede næsten ti års international konsensus på udviklings- og fattigdomsområdet. MDG’erne 

inkluderer otte hovedmål med hertil hørende 21 delmål2, som verdenssamfundet skal have realiseret 

inden år 2015 i henhold til planen. Visse delmål forventes dog indfriet før denne tidshorisont, såsom 

universel adgang til behandling for hiv/aids, for alle mennesker der er smittet med sygdommen, inden 

år 2010 (UNDP 1). Det overordnede mål med MDG’erne er på sigt at udrydde fattigdom, men dette 

forudsætter mere end blot kapitaltilførsel, hvorfor inddelingen i hoved- og delmål blev gjort. Målene er 

gensidigt afhængige af hinanden i den forstand, at hvis nogle mål ikke opnås, umuliggør eller problema-

tiserer det også indfrielsen af andre mål. Samtidig vil indfrielsen af visse mål også sandsynliggøre eller 

forbedre vilkårene for indfrielsen af andre. Denne afhængighed kan forklares meget enkelt ved hjælp af 

mål ét og fire: Hvis andelen af verdens befolkning der lever for under en dollar om dagen ikke reduce-

res, umuliggør eller problematiserer det også målet om at reducere andelen af børn, der dør før de fyl-

der fem år. Ligeledes kan mål ét kun indfries, hvis mål otte også realiseres: Hvis der skabes et åbent 

handelssystem, der ikke diskriminerer ulande til fordel for ilande, sandsynliggør og forbedrer det også 

vilkårene for at opnå produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle. Ansvaret for at MDG’erne 

                                                 
1 Eksempelvis kan nævnes Rio de Janeiro-topmødet i 1992 om miljø og udvikling der fortalte for bedre skovbrug, eller Bei-
jing-topmødet i 1994 om kvinders stilling, heriblandt ligestilling mellem kønnene.  
2 Se bilag 1 for komplet oversigt og beskrivelse af samtlige hoved- og delmål i millenniumudviklingsmålene. 
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bliver indfriet ligger såvel hos udviklingslandene som hos ilandene. Overordnet er udviklingslandene 

dog ansvarlig for mål ét til syv, mens ilandene er ansvarlige for mål otte; at skabe et globalt partnerskab 

for udvikling. Det vil sige, at hvis ilandene, i teorien, indfrier mål otte, skaber det de økonomiske forud-

sætninger der sætter udviklingslandene i stand til at indfri mål ét til syv, givet at midlerne bliver forvaltet 

korrekt af udviklingslandene og omsat i de rette projekter eller programmer. Allerede i 1970 vurderede 

FN, at hvis den statslige finansierede udviklingsbistand, herefter ODA3, fra de rige lande steg til et gen-

nemsnit på 0,7 % af BNI, ville man være i stand til at halvere den ekstreme fattigdom og sult i verden 

(United Nations, 2006). Dette var stadig den gængse opfattelse ved millennium-deklarationens under-

tegnelse, hvor den industrialiserede verden afgav tilsagn om at nå denne gennemsnitlige bistandskvoti-

ent senest i år 2015. 

 

3.2. Vurdering af millenniumudviklingsmålenes fremskridt i 2005 

I september 2005 mødtes FN’s medlemslande ved den årlige generalforsamling, hvor generalsekretæren 

ville præsentere The Millennium Development Goals Report, herefter MDG-rapporten, og gøre status over de 

fremskridt, der var opnået i løbet af den første tredjedel af målenes løbetid. MDG-rapporten er den 

mest omfangsrige af sin slags, da den dels drager konklusioner på resultater og udfordringer i hver af 

verdens regioner, men samtidig også er udtryk for det mest reelle billede af udviklingen. MDG-

rapporten benytter nemlig både data indsamlet fra FN’s særorganisationer ILO og IMF samt andre in-

ternationale organisationer såsom verdensbanken, hvilket er med til at gøre rapporten fuldt ajourført 

med de nyeste data og skabe klarhed og konsistens. MDG-rapporten viste en ujævn fordeling af frem-

skridt i henhold til MDG’erne, hvoraf udvalgte elementer her præsenteres. Det første, og dermed også 

bærende udviklingsmål, viste, at globalt set var fattigdomsraten faldet,4 dog kraftigt foranlediget af den 

generelle økonomiske vækst i Asien, der smittede af på store dele af regionen. Både i Syd-, Øst- og 

Sydøstasien var andelen der levede for under en dollar om dagen reduceret med gennemsnitligt 10 % 

fra 1990. Anderledes skuffende så det dog ud i Afrika, specielt i Afrika syd for Sahara, hvor fattigdoms-

raten i samme periode var vokset fra 44,6 % til 46,4 % af befolkningerne, hvilket svarer til, at 86 millio-

ner mennesker yderligere var rykket under dette minimumkrav (United Nations, 2005, s. 6). Rapporten 

peger på, at dette blandt andet skyldes, at et voksende antal af befolkningerne i Afrika syd for Sahara 

har svært ved at finde arbejde, landbruget stagnerer og hiv/aids spreder sig fortsat. Således er en gen-

nemsnitsindkomst i regionen faldet fra 0,62 USD i 1990 til 0,60 USD i 2001, mens antallet af folk der 

årligt dør af hiv/aids er steget voldsomt fra under en halv million i 1990 til næsten 2,5 millioner i 2004 

                                                 
3 Statslig finansieret udviklingsbistand (ODA). Det internationalt anerkendte mål for størrelsen af donorlandenes udvik-
lingsbistand, defineret af OECD. 
4 Her målt som andelen af verdens befolkning der lever under en dollar om dagen i forhold til 1990. Se bilag 1.  



 11 

(United Nations, 2005, s. 24). Denne udvikling påvirker de andre udviklingsmål, såsom mål to om at 

sikre grundskoleuddannelse for alle, da børnene både mister de få lærere der er i stand til at gennemføre 

undervisning samt forældre til hiv/aids. Når forældrene dør, bliver børnene ofte hevet ud af skolen for 

at kunne bidrage til husholdningen, hvilket samtidig fjerner dem fra den eneste oplysningskilde til, 

hvordan de kan beskytte sig mod hiv/aids. Således stod Afrika syd for Sahara for 42 % af verdens sam-

lede andel af børn, der forlader grundskoleuddannelsen i 2001 (United Nations, 2005, s. 11). Mål syv 

om at halvere andelen af befolkningen uden adgang til rent drikkevand viste fremgang i alle regioner, 

således at 79 % af verdens befolkning i 2002 havde adgang. I Oceanien og Afrika syd for Sahara, hvor 

over 40 % af befolkningerne dog fortsat ikke havde adgang, pegede FN på, at den politiske ustabilitet 

og lave prioritering af investeringer i sanitet er skræmmende, når man tager de høje befolkningsvækstra-

ter med i betragtningen (United Nations, 2005, s. 33). I forhold til de industrialiserede landes ansvar om 

at skabe et globalt partnerskab for udvikling, opfordrede MDG-rapporten ilandene til at øge bistanden, 

samhandlen og de direkte udenlandske investeringer i udviklingslandene. På trods af at den samlede 

bistand i 2003 var det højeste nogensinde, var donorlandenes gennemsnitlige ODA i % af BNI fortsat 

lavere end i 1990, og langt fra det ønskede mål om 0,7 % af BNI.5 Den toldfrie import fra udviklings-

landene var i samme periode steget, således at 65 % af udviklingslandenes varer nu havde toldfri adgang 

til ilandenes markeder. Det var dog mindre opløftende, at de mindst udviklede lande6 stort set havde 

uændrede handelsvilkår: Før havde 78 % af deres varegrupper haft uhindret adgang, mens de nye tal 

viste en let tilbagegang til 75 %. Det bemærkes dog, at mens flere varer fra udviklingslande overordnet 

fik fri adgang til ilandenes markeder, var der ikke store ændringer i ilandenes toldafgifter for de tre ho-

vedvaregrupper, som mange udviklingslande var kraftigt afhængige af i eksporten; tøj, tekstiler og land-

brugsprodukter. Derfor opfordrede MDG-rapporten ilandene til at fortsætte udfasningen af henholds-

vis disse toldafgifter og den økonomiske støtte til egen landbrugsproduktion (United Nations, 2005, s. 

39). 

 

Samlet set præsenterede MDG-rapporten dermed både frem- og tilbageskridt. Mens fattigdommen på 

globalt plan var nedbragt, var det dog alarmerende, at det var gået den stik modsatte vej i Afrika syd for 

Sahara, hvor andre indikatorer også pegede i en negativ retning. Afrika står dermed overfor de største 

udfordringer blandt udviklingslandene for at indfri MDG’erne. Ilandene havde samlet set forøget både 

bistand og samhandlen med udviklingslandene, men individuelt i udviklingslandene var der ikke sket 

                                                 
5 Det gennemsnitlige ODA i % af BNI for DAC-landene var i 1990 på 0,33 %. Det tilsvarende for 2003 var kun 0,25 %.  
6 LDC-landene inkluderer 50 lande, heraf de 34 i Afrika, der tillægges denne titel baseret på tre kriterier defineret af FN, 
heriblandt et BNI pr. capita (indbygger) under 750 USD over en treårig periode. 41 af de 50 lande er omfattet af Cotonou-
aftalen. Se afsnit 4.3.   
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store fremskridt, specielt i Afrika, hvor de mindst udviklede lande, herefter LDC-landene, ligefrem 

havde mindre toldfri adgang til ilandenes markeder. Dermed var der i 2005 fortsat lang vej for både ud-

viklingslandene og ilandene til at leve op til deres forpligtelser.7 

 

3.3. EU’s forpligtelser 

Fra europæisk side var der i år 2000 fuld tilslutning fra alle daværende 15 EU-medlemslande samt EU-

Kommissionen til at indfri MDG’erne. EU havde kort forinden defineret sin nye udviklingspolitik,8 

som man nu forpligtede til at være i overensstemmelse med præmisserne for at indfri MDG’erne. Der-

for afgav Det Europæiske Råd tilsagn til, at indfri målet om et ODA gennemsnit på 0,7 % af BNI se-

nest i år 2015 ved et topmøde i Barcelona den 15. og 16. marts i år 2002. Konkret blev det bl.a. beslut-

tet, at EU’s gennemsnit i ODA skulle hæves fra 0,33 % af BNI i 2002 til 0,39 % i 2006, som et led i at 

nå FN’s målsætning, at gøre bistanden mere effektiv via harmonisering, at afbinde bistanden til de 

mindst udviklede lande, således at bistanden ikke er fastlåst til specifikke sektorer og at arbejde aktivt 

for at gøre udviklingslandenes gældsbyrde bæredygtig (Europa-Kommissionen 1). Alle initiativer der var 

bærende forudsætninger for at kunne indfri mål otte om at skabe et globalt partnerskab for udvikling. 

Timingen for Barcelona-tilsagnene var dog ikke tilfældig, da FN, blot fem dage senere, den 21. og 22. 

marts i Monterrey, Mexico, afholdte en konference om, hvorledes indfrielsen af MDG’erne skulle fi-

nansieres. Resultatet blev seks definerede principper, der skal give en balanceret tilgang til at indfri 

MDG’erne, heriblandt et ODA gennemsnit på 0,7 % af BNI fra de rige lande senest i år 2015. Her er 

det dog vigtigt at afgrænse omfanget af dette tilsagn, som den rige verden afgav, for ikke alle lande, som 

vi i år 2008 kunne definere som et iland, forpligtede sig til at yde 0,7 % af BNI i henhold til Monterrey-

konsensussen. De 22 ilande der gav tilsagn om at nå 0,7 % af BNI i år 2015 var de såkaldte DAC-

lande,9 en betegnelse som medlemmerne af OECD’s Komité for Udviklingsbistand har. De 22 DAC-

landes sekretariat arbejder for at fremme og forbedre samarbejdet med udviklingslandene på vegne af 

OECD’s samtlige 30 medlemmer og udarbejder løbende statusopgørelser over både bistandens effekti-

vitet samt sammenlignelige data for OECD-medlemmerne om udviklingsbistand. På trods af at EU-

kommissionen ikke er et land, er den også et permanent medlem af DAC (OECD, 2008a, s. 7). Dette 

betyder ikke, at det kun er DAC-landene der yder udviklingsbistand. Rusland, Kina og andre lande, der 

ikke er medlem af OECD, bidrager også med ODA i et vist omfang, men det skønnes fra DAC-

sekretariatet, at de 30 OECD-medlemmer yder 90 % af verdens samlede bistand (OECD, 2007, s. 2). 

                                                 
7 MDG’ernes statusrapport for 2008 vil blive inddraget i afsnit 8.1. 
8 Cotonou-aftalen; se afsnit 4.3. 
9 De 22 DAC-lande er de daværende 15 EU-medlemmer, Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA. 
EU-Kommissionen er som nævnt også medlem af DAC-komitéen, men kan ikke forpligtes til at yde en vis procentdel af 
BNI, da dens ODA-bidrag finansieres af medlemmerne i EU.  
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Denne opdeling i henholdsvis DAC-lande og ikke-DAC-lande er vigtig at have in mente, når man skal 

evaluere den industrialiserede verdens bidrag til indfrielsen af MDG’erne, da det, som forklaret oven-

for, kun er DAC-landene der kan holdes ansvarlig for de afgivne tilsagn i Monterrey. I forlængelse af 

denne finansieringskonference for MDG’erne, opjusterede EU sit tilsagn ved i 2005 at give løfter om at 

øge bistanden med 20 mia. EUR om året fra år 2010, hvilket dermed vil udgøre knap 50 % af G8-

landenes10 tilsagn. På denne led er det EU der står for at skulle indfri størstedelen af donorlandenes 

forpligtelser over for udviklingslandene. Denne forøgelse på 20 mia. EUR om året fra 2010 skal finan-

sieres gennem et mål om et EU-gennemsnit på 0,56 % af BNI i ODA i samme år, hvoraf de 15 gamle 

EU-medlemmer, som minimum, skal yde 0,51 %, mens de nye EU-medlemmer11 minimum skal yde 

0,17 % af BNI (Europa-Kommissionen 2). 

 

Da Europa, og dermed EU, er den ubetingede største bidragyder af udviklingsbistand, og Afrika er det 

kontinent, hvor det kniber allermest med udviklingen, vil det følgende afsnit kigge nærmere på de rela-

tioner der har været, og er, mellem de to kontinenter i form af aftaler indenfor udviklingspolitik. 

                                                 
10 Verdens førende industrialiserede nationer: Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA, Canada og Rusland. 
EU deltager også i G8-møder, i form af EU-kommissionens formand, der er fast medlem. 
11 De ti nye medlemmer fra østudvidelsen i 2004 er Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern, Malta, Estland, Letland, 
Litauen og Ungarn. Årsagen til at disse lande fik en lavere EU-målsætning for 2010 er, at flere af landene før EU-
medlemskabet aldrig havde ydet udviklingsbistand, men selv været modtagere af ODA. Disse lande har også tilsluttet sig 
Monterrey-konsensussen og afgivet tilsagn om at yde 0,33 % af BNI til ODA i år 2015. Ved Rumæniens og Bulgariens med-
lemskab fik disse automatisk de samme forpligtelser. 
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4. Den Europæiske Unions udviklingspolitik 

 

Udviklingsbistand kanaliseres i dag på to måder: Bilateralt og multilateralt. Bilateral bistand foregår di-

rekte mellem ét donorland og et udviklingsland, hvor de fleste donorlande i dag har udvalgt sig et vist 

antal programsamarbejdslande, og kører et langt træk for udviklingen i disse. Multilateral bistand fore-

går ved, at donorerne overfører bidrag til internationale organisationer, som f.eks. FN eller EU, der så 

enten kanaliserer bidragene videre til andre organisationer eller selv står for kontakten med udviklings-

landene. Den multilaterale bistand gennem EU-systemet udgør i dag en væsentlig andel af verdens sam-

lede bidrag, hvor beløbet senest var det tredje største bidrag blandt alle donorer i 2007, kun overgået af 

USA og Tyskland (OECD, 2008b, s. 1). I det følgende afsnit vil den fælleseuropæiske udviklingspolitik 

derfor blive gennemgået, da omfanget af EU’s bidrag og instrumenter har skiftet karakter gennem de 

sidste 50 år. Hele denne proces er vigtig at forklare, for at kunne anerkende og forstå hvordan det nu-

værende politiske og økonomiske samarbejde med AVS-landene er blevet til.  

 

4.1. Samarbejdet mellem Nord og Syd introduceres i Rom-traktaten 

Da Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, herefter EØF, blev oprettet i 1957 med underskrivelsen 

af Rom-traktaten, indskrev de seks grundlæggende lande,12 at en associeringsaftale med de oversøiske 

lande og territorier, herefter OLT, burde realiseres i fremtiden. De bestemmelser der skulle tegne sam-

arbejdet mellem EØF og OLT blev derfor nedfældet i artikel 131-136,13 og skete udelukkende på en 

fransk foranledning i den sidste stund af udformningen af Rom-traktaten. I realiteten blev disse vedtæg-

ter indskrevet, for at forsøge at neddæmpe de oprørsbevægelser der var begyndt at kræve selvstændig-

hed i de overvejende franske kolonier, og samtidig for at bevare de gode forbindelser, hvis de skulle 

opnå selvstændighed. Frygten på dette tidspunkt var, at man ville miste indflydelse i kolonierne til fjen-

den i øst, Sovjetunionen, og var derfor ikke udtryk for bekymring over levevilkårene i territorierne og 

kolonierne. En anden årsag var, at Rom-traktaten gav liv til det indre marked, der blev skabt mellem de 

seks, og da der før havde været bilaterale handelsforbindelser med OLT, var et ønske fra Frankrigs side, 

at man gradvist skulle integrere OLT i det indre marked (The Courier, 2008). Bestemmelserne medfør-

te, at de seks’ 19 associerede territorier blev omfattet af aftalen, der inkluderede, at EØF-landene kunne 

importere råstoffer og varer billigt fra territorierne, og samtidig eksportere deres overskydende varer til 

disse markeder, hvor EØF-landene havde en fordelagtig præference på grund af historiske forudsæt-

ninger. Til gengæld fik territorierne mestbegunstigelsesbehandling, der betød at de kunne eksportere 

                                                 
12 Frankrig, Forbundsrepublikken Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg og Nederlandene. 
13 nu artikel 182-188. 
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varer til EØF-markedet til lave toldsatser sammenlignet med lande udenfor EØF. Bestemmelserne var 

til fordel for EØF-landene, specielt Frankrig der besad 18 af de 19 oversøiske lande og territorier, da 

der blev åbnet op for yderligere markeder at eksportere varer til på favorable vilkår. Dog eksisterede 

aftalen kun ved navn, da ingen repræsentanter fra de 19 OLT underskrev aftalen, men udelukkende 

blev sat i værk af de seks europæiske lande (The Courier, 2008). I Rom-traktaten blev et af de vigtigste 

instrumenter for den fremtidige støtte til udviklingssamarbejdet oprettet; den Europæiske Udviklings-

fond, herefter EUF. EUF skulle yde faglig og finansiel bistand, men blev ikke inkluderet i Fællesskabets 

overordnede budget; i stedet skulle den finansieres som en post uden for budgettet. Det gjorde fonden 

til et mellemstatsligt samarbejde, hvor det var op til medlemmerne selv at forhandle bidragene på plads. 

Frankrig og Tyskland bidrog med to-tredjedele af den første EUF’s samlede budget, mens de resteren-

de fire EØF-medlemmer finansierede den sidste tredjedel. EUF’s budget gælder for en flerårig periode 

og afsluttes ved indgåelse af en ny associeringsaftale mellem det Europæiske Fællesskab og partnerlan-

dene, der udstikker de vigtigste udfordringer og prioriteter for fondens midler i den efterfølgende peri-

ode. Medlemsstaternes bidrag til fonden benyttes dels som tilskud, forvaltet af Kommissionen, og som 

risikovillig kapital eller lån, forvaltet af den Europæiske Investeringsbank, herefter EIB (Europa-

Kommissionen 3). Den første EUF, der skulle hjælpe til at skabe rammerne for det fremtidige samar-

bejde, rummede et beløb der svarer til 569,4 mio. EUR, og løb i perioden 1959-1964 (David, 2000, s. 

12).14 

 

4.2. Fra Yaoundé til Lomé 

I begyndelsen af 1960’erne havde flere OLT opnået selvstændighed, og dette faktum tvang EØF til at 

genoverveje associeringsaftalen. 18 af de 19 tidligere OLT15 valgte at tage del i forhandlingerne i Came-

rouns hovedstad Yaoundé i 1963, der udmøntede sig i en ny aftale, underskrevet af alle parter, også 

kendt som Yaoundé-konventionen, eller Yaoundé I, gældende for perioden 1964-1969 (The Courier, 

2008). Dette første reelle partnerskab mellem EØF og de nyligt selvstændige lande, tog udgangspunkt i 

fundamentet skitseret i Rom-traktaten og omsatte det til praksis, hvilket betød at de 18 afrikanske lande 

fik en præferencehandelsaftale med toldfri eksport til EØF-markedet på specifikke varegrupper. Aftalen 

var dog knap indgået, før flere engelsk-talende afrikanske lande protesterede over aftalens forskelsbe-

handling, der favoriserede fransk-talende lande, hvilket bl.a. blev bakket op af Tyskland og Nederlan-

dene, der havde ambitioner om en bredere aftale. Derfor blev Arusha-aftalen, en separat aftale fra 

                                                 
14 Som de senere aftaler skulle blive indgået, fulgte EUF-perioden som regel perioden for partnerskabsafta-
len/konventionen.  
15 Det eneste af de tidligere OLT der valgte ikke at deltage i aftalen var Guinea-Conakry der opnåede selvstændighed i 1958. 
Landet besluttede dog at genindtræde i samarbejdet i 1975. 
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Yaoundé I, underskrevet i 1969 med tre østafrikanske lande, Kenya, Uganda og Tanzania, der bragte 

disse tre engelsk-talende lande ind under Yaoundé II, efterfølgeren til den første Yaoundé-konvention, 

gældende for perioden 1970-1975 (The Courier, 2008). Finansielt forøgede EØF-landene gradvist bi-

standen, om end kapitalforøgelsen var til at overskue: Den 2. EUF rummede 730,4 mio. EUR, og den 

3. EUF 887,3 mio. EUR under Yaoundé II (David, 2000, s. 12). 

 

I 1973 foretog EØF sin første udvidelse i antallet af medlemmer siden oprettelsen, da Storbritannien, 

Irland og Danmark tilsluttede sig samarbejdet. Storbritannien, med sin politiske og økonomiske størrel-

se, skulle vise sig at få afgørende indflydelse på samarbejdet med udviklingslandene, ved at benytte sig 

af muligheden for at udvide samarbejdet på grund af de løst definerede krav for et lands tiltrædelse i 

den oprindelige associeringsaftale. Storbritannien havde fortsat tætte bånd med mange tidligere koloni-

er, ligesom Frankrig, og ønskede derfor at finde en løsning, hvor man kunne bibeholde disse efter 

EØF-medlemskabet. De tidligere britiske kolonier, lokaliseret i både Afrika, Vestindien og Stillehavet 

ønskede ligeledes at opnå de samme fordele, som de fransk-talende post-kolonier havde fået, når Stor-

britannien var blevet medlem, hvilket betød at 21 tidligere Commonwealth nationer deltog i forhand-

lingerne til afløseren for Yaoundé II (The Courier, 2008). Det resulterede i, at 46 lande i Afrika, Vestin-

dien og Stillehavet i 1975 underskrev en ny partnerskabsaftale16 i Togos hovedstad, Lomé, der i dag 

kendes som Lomé I-konventionen. Med Lomé I blev betegnelsen AVS-landene indført (Afrika,17 Vest-

indien og Stillehavet), da landene, på trods af deres geografiske og kulturelle forskelle, var forenet i 

kampen for økonomisk fremgang og velfærd. Lomé I (1975-1980) kørte videre på fundamentet fra 

Yaoundé-konventionerne, hvor bistanden gennem EUF i denne periode voksede til 3.053,3 mio. EUR, 

men samtidig skulle fordeles blandt væsentligt flere lande (David, 2000, s. 12). Den vigtigste nyskabelse 

ved Lomé I var, at Europa mistede de handelsmæssige fordele til AVS-landenes markeder, samtidig 

med at AVS bibeholdt deres fordele. Dette skulle tjene til at AVS-landene havde en ekstra ressource, 

nemlig tolden på europæiske varer, til at forøge den økonomiske vækst. EØF introducerede desuden et 

nyt instrument til at bistå EUF, Stabex, der skulle komme til at ryste den økonomiske verdensdagsor-

den. Stabex var en ordning der skulle stabilisere AVS-landenes eksportindtægter. Da de globale priser 

for nogle af AVS-landenes vigtigste indtægtskilder i eksporten, for eksempel kakao, kaffe, bomuld, ba-

naner og te, kunne variere, garanterede Stabex at disse, og andre udvalgte varegrupper indenfor land-

brugssektoren, kunne sælges til det europæiske marked til en pris højere end verdensmarkedsprisen, og 

                                                 
16 De engelsk-talende udviklingslande brød sig ikke om betegnelsen “associeringsaftale”, da det antydede en koloni-status. 
Derfor blev navnet for aftalen mellem EØF og udviklingslandene ændret til partnerskabsaftale, da det signalerer ligeværdig 
status.  
17 Vel at mærke kun de afrikanske lande syd for Sahara-ørkenen. 
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således garantere producenternes overlevelse i AVS-landene. Varegrupperne, der skulle være omfattet 

af disse særlige omstædigheder, blev nedskrevet i handelsprotokoller, der blev en integreret del af Lomé 

I (Europa-Kommissionen 4). AVS-landene grundlagde AVS-gruppen ved Georgetown-aftalen i 1975, 

der skulle koordinere og implementere de aktiviteter som partnerskabsaftalen med EØF inkluderede 

(The ACP Secretariat). Lomé II, der blev underskrevet i 1979, udvidede samarbejdet til at omfatte 58 

AVS-lande, og kørte videre med principperne fra Lomé I, men havde dog en nyskabelse i endnu et in-

strument, Sysmin, der var en ordning for råstoffer, såsom kul og andre mineraler. Flere af AVS-landene 

havde en omfattende minesektor, ensbetydende med at indtægterne fra mineindustrien udgjorde en stor 

del af landenes samlede BNI. Da energi-krisen rasede i både 1973 og 1979, skulle Sysmins finanser bi-

drage til dels at videreudvikle energisektoren i de berørte AVS-lande, og samtidig assistere de AVS-

lande, der var afhængige af at eksportere specifikke råstoffer, med lån for at bevare deres produktions-

kapacitet (ACP Group, 1999).18 

 

4.2.1. Det politiske aspekt 

Bestemmelserne i Lomé I og II havde forholdt sig neutralt til den politiske udvikling i AVS-landene. Da 

man bevægede sig ind i 1980’erne begyndte der dog at vise sig en bistandsmæthed - de europæiske rege-

ringer var trætte af ikke at kunne se effektive resultater af bistanden i AVS. Det skyldtes dels admini-

strativt kaos i visse AVS-lande, men også at det økonomiske boom i Europa, der fulgte 2. Verdenskrigs 

afslutning, efterhånden var overstået, og befolkningerne forlangte mindre gavmildhed fra deres regerin-

ger til den tredje verden. I samarbejdets natur viste denne holdning sig i artikel 4 i Lomé III-

konventionen fra 1985, der introducerede begrebet ’menneskelig værdighed’, der forlangte at AVS-

landene skulle give deres borgere visse økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder, hvis den europæi-

ske finansiering skulle fortsætte (David, 2000, s. 12). Til trods for dette politiske krav, kom Lomé III til 

at omfatte 65 AVS-lande, og udviklingslandenes forpligtelse til at fremme den menneskelige værdighed 

affødte en fornyet villighed fra de europæiske regeringer til fortsat at forøge EUF’s størrelse, der steg til 

næsten det dobbelte af den 5. EUF under Lomé II: fra 4.207 mio. EUR til 7.882,6 mio. EUR (David, 

2000, s. 12). Fem år senere, ved underskrivelsen af Lomé IV i 1990, skulle forpligtelsen til ’menneskelig 

værdighed’ vise sig ikke at være omfattende nok. Lomé IV blev den første partnerskabsaftale mellem, 

det nu, Europæiske Fællesskab, herefter EF, og AVS-landene der strakte sig over en 10-årig periode. 

EUF skulle dog fortsat kun finansieres for en 5-årig periode, og derfor skulle en revision af Lomé IV 

foretages i 1995 og akkompagneres af en ny EUF, men hovedbegrundelsen for at lade Lomé IV køre i 

10 år var, at man håbede at skabe bedre kontinuitet i udviklingsprogrammerne (The Courier, 2008). 

                                                 
18 De primære modtagere var Zambia, Congo, Guinea-Conakry og Jamaica. Finansiering foregik gennem EIB. 
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Samtidig kunne man se, at bistanden ikke havde forbedret udviklingen betydeligt, specielt i Afrika, hvor 

fattigdommen var forøget flere steder. Derfor skulle der strammes op, og landene skulle opfordres til at 

skabe bedre regionalt samarbejde hinanden iblandt, variationer i deres økonomier, således at de alle ikke 

kun var afhængige af landbrugs- og mineprodukter, og sørge for at fremme den private sektor (The 

Courier, 2008). EF begyndte desuden at konsultere Verdensbanken og den Internationale Valutafond, 

IMF, om hvordan man bedre kunne støtte strukturtilpasninger og skabe fremtidig økonomisk vækst 

(Europa-Kommissionen 4). På baggrund af disse konsultationer, enedes EF og AVS derfor om, at en 

del af tilskuddet fra EUF skulle gå til budgetstøtte til udviklingen af nationale sundheds- og uddannel-

sesprogrammer. Desuden kaldte de forværrede situationer flere steder på yderligere forpligtelser fra 

AVS-landenes side, og derfor kom indførelsen af artikel 5 om ’menneskerettigheder’ til at blive en vigtig 

faktor i udviklingssamarbejdet, da man i 1995 foretog revisionen af Lomé IV. En opdatering af artiklen 

gjorde, at det blev et fundamentalt krav at overholde menneskerettighederne, de demokratiske princip-

per og retsstatsprincippet for at kunne deltage i samarbejdet. En overtrædelse ville medføre, at det på-

gældende land kunne blive delvist eller fuldstændigt suspenderet, hvormed udviklingssamarbejdet mel-

lem, den nu, Europæiske Union og AVS kom til at sætte en ny global standard i forhold til udbredelsen 

af fundamentale samfundsværdier (The Courier, 2008). Endelig inkluderede den reviderede Lomé VI-

konvention, at kun 70 % af den 8. EUF skulle bruges til decideret udviklingsbistand, som et resultat af 

den øgede bekymring for udviklingsbistandens effektivitet. De resterende 30 % skulle udelukkende be-

nyttes til at vurdere, hvor stor effekt udviklingsbistanden havde i de lande, den blev allokeret til (Euro-

pa-Kommissionen 4). I 1995, 48 år efter man indledte samarbejdet, et samarbejde der nu var udvidet til 

at omfatte 70 lande, var Europa blevet interesseret i at måle, hvorvidt bistanden og investeringerne 

havde en effekt. 

 
4.3. Cotonou-aftalen 

På grund af mistro til udviklingsbistandens effekt, var EU-landenes ODA i perioden 1988-1998 faldet 

fra et gennemsnit på 0,33 % af BNI til 0,23 %. Derfor viste EU’s vurdering af udviklingsbistandens ef-

fektivitet i år 2000, i naturlig forlængelse, skuffende resultater. Som en konsekvens blev det anerkendt, 

at den politiske del af udviklingspolitikken var en nødvendig faktor for at sikre effektiv udviklingsbi-

stand. Tidligere var den institutionelle opbygning i AVS ikke blevet taget med i betragtning, når man 

allokerede midler til landene, og samtidig viste AVS-landenes handelsmæssige fordele også skuffende 

resultater. Til trods for at de havde været til stor gavn for visse lande, var den samlede eksport fra AVS 

til EU faldet fra en markedsandel på 6,7 % i 1976 til 3 % i 1998, og med i betragtningen hørte det, at 60 

% af eksporten var begrænset til kun at omfatte ti varegrupper (Europa-Kommissionen 4). Samhandlen 
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mellem EU og AVS, havde længe været et stridspunkt i WTO, hvor bl.a. udviklingslandene i Asien og 

Latinamerika protesterede over, at AVS havde præferencevilkår til det europæiske marked, og dermed 

blev favoriseret i forhold til andre udviklingslande. Derfor var EU pålagt af WTO at ændre disse vilkår, 

så afløseren til Lomé IV var i overensstemmelse med WTO-reglerne (Europa-Kommissionen 5). Disse 

overvejelser og betragtninger udmøntede sig i en nyskabende partnerskabsaftale mellem EU og AVS, 

da Cotonou-aftalen blev underskrevet i Benins hovedstad i juni 2000. EU var nu udvidet til 15 med-

lemmer, AVS-gruppen til 78, og den 9. EUF beløb sig til 13,8 mia. EUR, med yderligere 4,1 mia. EUR i 

uforbrugte midler, der var blevet videreført fra EUF til EUF (Europa-Kommissionen 3). Aftalen skulle 

gælde for 20 år med en sædvanlig mulighed for revision hvert femte år, men her stoppede ligheden med 

de tidligere aftaler og konventioner. Cotonou-aftalen blev bygget op af fem indbyrdes afhængige søjler: 

Den politiske dimension, inddragelsen af civilsamfundet og NGO’er, udviklingsstrategierne, rammerne 

for handelssamarbejdet og det finansielle samarbejde.  

Den politiske dimension blev udvidet i forhold til Lomé-konventionerne. Overvejende havde man set 

flere tilfælde af korruption og misbrug af magt i AVS-lande, og derfor blev elementer som god rege-

ringsførelse, anti-korruption m.v. suppleret de tidligere krav.19 Korruption betyder ikke kun misbrug af 

midler fra EUF, men i det hele taget korruption i et land, hvor EU er økonomisk tilstede, og hvor det 

kan forhindre udviklingen. På denne led håbede man at imødekomme de skeptiske europæiske befolk-

ninger og samtidig opfordre udenlandske investorer til ikke at gå udenom AVS-landene, hovedsageligt 

Afrika, hvor problemerne havde vist sig størst (Europa-Kommissionen 5, pkt. 3.1.).  

Netop inddragelsen af udenlandske investorer og ikke-statslige aktører udgør det andet aspekt af Coto-

nou-aftalen, hvorved man ønskede at fremme disses deltagelse i udformningen og gennemførelsen af 

programmerne. Samtidig skal civilsamfundet inddrages, så borgerne i AVS informeres om partner-

skabsaftalen, da man ikke kan skabe økonomisk vækst og udvikling uden at have alle aktører i samfun-

det med i processen.  

Det tredje aspekt, udviklingsstrategierne, fungerer som styrepinden for partnerskabsaftalen, hvor det 

overordnede formål på sigt er en fuldstændig udryddelse af fattigdom i verden. Da udryddelsen af fat-

tigdom på globalt plan ikke kan opnås alene gennem en bi-kontinental aftale, blev det besluttet at ram-

merne for udviklingsstrategierne skulle afspejle verdenssamfundets konsensus på udviklingsområdet. 

Dette betyder, at internationale beslutninger og konklusioner, fra f.eks. FN-konferencer og OECD, skal 

inkorporeres så de afspejles i partnerskabsaftalen.20  

                                                 
19 Menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet. 
20 Sådanne konklusioner kunne f.eks. være Monterrey-konsensussen nævnt i afsnit 3.3.. 



 20 

Det fjerde aspekt med rammerne for handelssamarbejdet skal som førnævnt sørge for, at partnerskabs-

aftalen er i overensstemmelse med WTO-reglerne. Herved bortfalder AVS-landenes handelsmæssige 

fordele med EU i forhold til resten af verdensmarkedet, men dog ikke med øjeblikkelig virkning. AVS-

landene fik en overgangsperiode til den 1. januar 2008, hvor den mellemliggende periode bruges til at 

forhandle om de fremtidige handelsaftaler, også kendt som de økonomiske partnerskabsaftaler eller 

ØPA’er. Indtil dette tidspunkt, skulle systemet forblive i samme udformning. Afskaffelsen af handels-

præferenceordningen skal opnås ved at liberalisere samhandlen mellem EU og AVS, så AVS-landene 

bliver i stand til at deltage fuldt ud i verdenshandlen. Senest den 1. januar 2008 starter liberaliseringen af 

handelsaftalerne dermed, og disse skal være gennemført i løbet af en periode på 12 år; altså i år 2020. 

Da EU’s fokuser på social og menneskelig udvikling gennem udviklingsstrategierne, skal dette medvirke 

til at nedbringe fattigdommen, da det samtidig bør afføde en større arbejdsstyrke i AVS-landene, der 

kan mindske nogle af de begrænsninger som landene møder i forbindelse med liberaliseringen. Desu-

den vil EU forsøge at styrke AVS-landenes position i internationale fora såsom FN, WTO og OECD, 

så landene selv bliver i stand til at føre seriøse forhandlinger som aktører på verdenshandelsmarkedet 

(Europa-Kommissionen 5, pkt.3.4.).  

Det sidste aspekt omhandlende det finansielle samarbejde opridser både hvorledes fordelingen af mid-

lerne skal administreres og benyttes. For at gøre finansieringen mere fleksibel, altså ikke fastlåst til visse 

specifikke sektorer, skulle samarbejdet effektiviseres, og da EUF er hovedinstrumentet, blev fonden 

reformeret, således at EUF’s midler, forvaltet af Kommissionen, fremover tildeles som gavebistand. 

Gavebistanden gives enkeltvis, som det pågældende land efterfølgende kan benytte i de områder de fin-

der nødvendige, hvad enten det er støtte til sektorprogrammer, lettelse af gældsbyrden eller andet. Det-

te giver større fleksibilitet landene imellem, og skaber større frihed for det individuelle land til at imø-

dekomme de konkrete problemer. I programmeringen af gavebistanden udarbejdes en national samar-

bejdsstrategi (NSS) mellem Kommissionen og det pågældende land, der fastlægger retningslinjerne for 

midlerne, præsenterer de konkrete tiltag samt en tidsplan for deres gennemførelse. Denne kan efterføl-

gende justeres, hvis programmet for tiltagene eller midlernes størrelse ikke er tilstrækkelig eller hen-

sigtsmæssig. Gavebistand er dog ikke længere en automatisk ret for AVS-landene. Der skal resultater på 

bordet. Derfor, hvis et land ikke leverer de aftalte resultater i henhold til NSS’en, kan det medføre at 

gavebistanden bliver mindre. Omvendt, hvis et land leverer flotte resultater, kan det afføde en forøget 

gavebistand til programmer i andre områder. Dette illustrerer en vis kynisme fra EU’s side, men funge-

rer samtidig også som en gulerod for AVS-landene til at blive bedre i deres udnyttelse af bistanden. Ga-

vebistanden er dog immervæk behovsbetinget, hvilket vil sige at der skal være en efterspørgsel på mid-

ler til det konkrete projekt eller program (Europa-Kommissionen 5, pkt. 3.5.2.). Denne forenkling af 
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fællesskabets instrumenter indebærer også at de tidligere instrumenter Stabex og Sysmin afsluttes, hvil-

ket umiddelbart kan virke faretruende for de berørte sektorer i AVS-landene. Friheden i udnyttelsen af 

gavebistanden gør dog, ifølge Kommissionen, at landene fortsat kan støtte berørte sektorer, hvis lande-

nes økonomier er kraftigt afhængige af indtægterne (Europa-Kommissionen 5, pkt. 3.5.2.). 

 

4.3.1. Den 1. revision af Cotonou 

I 2005 kom den første mulighed for en revision af Cotonou-aftalen. Da Cotonou-aftalen blev set som 

en aftale af omfattende karakter, blev ændringerne begrænset til mindre tekniske justeringer. Som en 

konsekvens af terrorangrebet i USA i 2001 og den efterfølgende invasion af Irak i 2003, blev søjlen for 

den politiske dimension udvidet til at omfatte en forpligtelse til at modarbejde spredningen af masse-

ødelæggelsesvåben og forhindre terror, hvilket bringer den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, opret-

tet ved Maastricht-traktaten, ind i udviklingspolitikken (Europa-Kommissionen 6, pkt. 1.). Til søjlen for 

udviklingsstrategierne blev tilføjet en klar reference til millenniumudviklingsmålene, vedtaget i år 2000, 

men efter at EU og AVS havde undertegnet Cotonou-aftalen. Referencen, der blev indskrevet i præ-

amblen til revisionen af Cotonou, bekræfter hermed parternes forpligtelse til at indfri MDG’erne, som 

beskrevet i forrige afsnit (Europa-Kommissionen 6, pkt. 2.). EU forpligtede sig finansielt ved at garan-

tere, at den 10. EUF som minimum skulle beløbe sig til den foregående 9. EUF på 13,8 mia. EUR. Ef-

ter de interne forhandlinger, viste bevillingsrammen for den 10. EUF dog en stigning til 22,6 mia. EUR, 

svarende til en forøgelse på 35 % til at dække perioden 2008-2013 (Europa-Kommissionen 3). Med i 

denne beregning hører dog, at EU i den mellemliggende periode foretog en omfattende udvidelse med 

ti nye medlemmer i 2004, der blev suppleret med yderligere to medlemmer ved Bulgariens og Rumæni-

ens tiltrædelse pr. 1. januar 2007. 

 

Sammenfattende har Europas samarbejde med landene i henholdsvis Afrika, Vestindien og Stillehavet 

gennemgået en gevaldig udvikling i løbet af de 50 år, det indtil videre har eksisteret. Fra introduktionen 

i Rom-traktaten, som en fransk måde at bevare og udnytte sin indflydelse i de tidligere kolonier uden 

krav til landenes efterlevelse af basale menneskerettigheder, er der sket en betragtelig udvidelse både 

hvad angår omfanget af bistanden og dens modtagere, men også hvad der stilles af krav til udviklings-

landene, for at de fremover kan modtage bistanden. Bistanden gives ikke længere ud til højre og ven-

stre: Der skal resultater på bordet, og tilskuddene bliver nøje programmeret i nationale samarbejdsstra-

tegier mellem EU og de individuelle AVS-lande. Tidligere understøttelse af svage sektorer i udviklings-

landene fra Lomé-instrumenter som Stabex og Sysmin blev udskrevet ved Cotonou-aftalens indgåelse, 

hvorfra liberalisering i udviklingslandene har taget den overordnede dagsorden. Præferencehandelsord-
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ningen, som AVS hidtil har haft, er endnu et eksempel på denne liberalisering, da afskaffelsen af denne 

og introduktionen af de økonomiske partnerskabsaftaler skal åbne op for friere verdenshandel uden 

toldbarrierer. Spørgsmålet er, om disse økonomiske partnerskabsaftaler vil være med til fremme udvik-

lingen i AVS, eller om det tværtimod vil sætte dem yderligere tilbage, når de, med aftalernes ikrafttræ-

delse, skal konkurrere med de fri markedskræfter? Uheldigvis kan det jo konkluderes, at bistanden fra 

Europa ikke har skabt en udvikling, der, især i Afrika, har rykket på landenes evne til at minimere fat-

tigdommen, som blandt andet FN’s MDG-rapport fra 2005 konkluderede i afsnit 3.2.. Kan dette fak-

tum bebrejdes elementer i EU-politik overfor AVS? Dette spørgsmål vil blive analyseret i afsnit seks og 

syv, men først vil det følgende afsnit præsentere en teoretisk forklaring på indgåelsen af samarbejdet 

mellem Europa og AVS-landene. 
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5. Teoretisk forklaring på fællesskabets udviklingspolitik overfor AVS-landene 

 

Siden 1960’erne har flere udviklingsteoretikere forsøgt at kortlægge vejen for udviklingslandene mod et 

samfund uden sygdomme og udspredt fattigdom. Moderniseringsteoretikerne introducerede tanken 

om, at der var visse lande der var udviklede, og andre der var underudviklede, og målet var at få de un-

derudviklede op på de udviklede landes niveau. En af skolens fremtrædende personer var W. W. 

Rostow der hævdede, at alle samfund gennemløb fem udviklingsfaser, hvor de fattige lande fortsat var i 

første fase, og målet var at få deres samfund til femte fase. En anden skole var afhængighedsteoretikere, 

med bl.a. Gunder Frank og Samir Amin i spidsen, der hævdede, at årsagen til at nogle lande var fattige 

og andre rige, skyldtes udplyndring og udbytning gennem en ulige verdenshandel, og pegede på, at løs-

ningen var, at de fattige lande gjorde sig uafhængige af de rige lande (Sørensen, 1992, s. 50-55, 72-74). 

Disse forskellige skoler, der blot er de mest omtalte blandt mange, forsøger i deres teorier at kortlægge, 

hvordan man bedst skaber samfundsudvikling og hvilke forhindringer der skal overkommes.  

Hvad udviklingsteoretikere generelt ikke har forsøgt at forklare er, hvorfor EU overhovedet har en fæl-

les udviklingspolitik, når alle medlemslandene også har deres egen nationale udviklingspolitik? Der fin-

des faktisk kun én teori, udtænkt af John Ravenhill, der har til formål at forklare, hvorfor og hvordan 

de europæiske lande og AVS-landene etablerede samarbejdet, der ligger til grund for analysen i dette 

speciale. Denne teori kaldes kollektiv klientelisme. 

 

5.1. Kollektiv klientelisme 

Teorien om kollektiv klientelisme stammer fra 1985, hvor Ravenhill præsenterede den, efter at have 

undersøgt parternes evne og vilje til at efterleve forpligtelserne i Lomé-konventionerne fra indgåelsen af 

Lomé I i 1975. Årsagen til at Ravenhill tager udgangspunkt i Lomé-konventionerne er, at han betegner 

associeringsaftalen og Yaoundé-konventionerne som forløbere til den egentlige udviklingspolitik, der 

blev grundlagt med Lomé-konventionen. Ravenhill havde dermed empirisk materiale, bl.a. bestående af 

handelsstatistikker og ODA-opgørelser fra associeringsaftalen til Lomé II-konventionen, svarende til 

perioden 1957-1985, til at underbygge sin teori med.  

Overordnet set tager teorien udgangspunkt i den klassiske form for definitionen på klientelisme fra 

Romerriget, hvilket er en forbindelse mellem to aktører, hvor den ene part er patron, her EU, og den 

anden klient, AVS-landene. Patronen hjælper i dette forhold klienten ved at give penge, og til gengæld 

støtter klienten sin patron i politiske sammenhænge. Dermed et noget for noget forhold, mellem en 

velhavende og stærk patron og en mindre indflydelsesrig og fattig klient, der er til gavn for begge parter. 

Det specielle i dette tilfælde er blot, at der er tale om kollektiv klientelisme mellem flere patroner i EU 
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og flere klienter blandt AVS-landene. Teorien hævder, at motivet for at fællesskabet indførte en kollek-

tiv udviklingspolitik med AVS-landene skyldes en blanding af psykologiske, politiske og økonomiske 

motiver, der alle bunder i fælleseuropæiske interesser (Ravenhill, 1985, s. 35).  

Det psykologiske motiv består i de europæiske landes selvdefinition og underforståede forpligtelse til at 

hjælpe deres tidligere kolonier. De europæiske lande oplever en psykologisk tilfredsstillelse ved at yde 

udviklingsbistand og dermed hjælpe AVS-landene, der samtidig har størstedelen af verdens fattigste 

befolkninger. Derfor ønskede mange europæiske lande at vedligeholde de stærke bånd med deres tidli-

gere kolonier, såsom bl.a. Frankrig, Storbritannien, og selv Tyskland.  

Det politiske motiv består i at have disse tætte bånd med et helt kontinent, der dermed giver Europa 

større status i verden og udbreder EU’s indflydelsessfære. Jo flere tætte allierede, jo større magt og ind-

flydelse. Derfor var det vigtigste, i fællesskabets forstand, at få de afrikanske lande syd for Sahara med i 

aftalen, og kun som anden prioritet landene i Vestindien og Stillehavet.  

Endelig består det økonomiske motiv i form af bureaukratiske interesser i Kommissionens Generaldi-

rektorater, der har en egeninteresse i at have et så stort budget for fællesskabsbistand som muligt, der 

dermed styrker Kommissionens mandat. Jo større budget og antal lande under indflydelse, desto større 

chancer er der for den enkelte tjenestemand for at avancere i sit job, og jo større magt tillægges der 

Kommissionen. Medlemsstaterne havde ved Lomé-forhandlingerne ikke større økonomiske interesser. 

Tværtimod var deres mål at få en aftale med AVS-landene, der ville medføre lave omkostninger i for-

bindelse med ressource-tilførslen og skaden på indenlandske politikker (Ravenhill, 1985, s. 4). Netop 

derfor mener Ravenhill, at Kommissionen tog den ledende rolle i forhandlingerne op til indgåelsen af 

Lomé-konventionen med AVS-landene, hvilket man kunne forvente fra et neofunktionalistisk syns-

punkt, men hvilket ikke havde gjort sig gældende i 1960’erne, hvor medlemsstaterne hovedsageligt selv 

styrede forhandlingerne intergovernmentalistisk (Ravenhill, 1985, s. 36). Teorien forklarer også, hvorfor 

AVS-landene valgte at acceptere den aftale, som de fik gennem Lomé-konventionen. Som i alle former 

for klientelisme bunder klientens strategi i at overleve i en usikker verden, hvor de ikke er i stand til at 

konkurrere på lige vilkår med deres patron. I efterkrigstiden var der ikke blevet opnået globale aftaler, 

der kunne garantere for de fattige landes økonomiske sikkerhed, og derfor var deres tætte bånd med de 

tidligere europæiske kolonimagter altafgørende for de fattige landes fremtid. Ravenhill pointerer, at hvis 

AVS-landene skulle have fokuseret på en selvcentreret udviklingsstrategi, ville det have krævet, at lan-

dene opsparede imellem 30 og 40 % af deres BNI, hvilket ville kræve en ekstraordinær selvdisciplin, og 

på trods af at denne strategi måske ville være attraktiv på langt sigt, var det praktisk talt ikke muligt at 

gennemføre på grund af de økonomiske og politiske begrænsninger (Ravenhill, 1985, s. 14). Derfor 

havde AVS-landene ikke andre muligheder end at indgå i et samarbejde med Europa, og netop på 
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grund af nødvendigheden i at opnå en afløser til Yaoundé-konventionerne, så de kunne bibeholde ad-

gangen til det europæiske fællesmarked, der var blevet så altafgørende for AVS-landenes eksport, gik 

de, ifølge Ravenhill, til forhandlingerne med en defensiv indstilling, hvilket generelt karakteriserer klien-

tens attitude mod sin patron (Ravenhill, 1985, s. 28). At AVS-landene ved Lomé-forhandlingerne kunne 

fremstå som en kollektiv enhed var en styrkelse i forhold til klientens mulighed for at stille krav til en 

bilateral aftale med en enkelt europæisk patron, men afhængigheden af adgang til det indre marked, af-

holdt klienterne fra samlet at stille store krav. Der fandtes ganske enkelt ikke andre handelsblokke, der 

var i stand til at absorbere større eksportmængder end EØF (Ravenhill, 1985, s. 24-25). I denne sam-

menhæng, benytter Ravenhill sin teori om den kollektive klientelisme til at rette en kritik mod afhæn-

gighedsteoretikere, såsom Frank og Amin, da han ikke mener, at deres undersøgelser og teorier tager 

hensyn til den økonomiske virkelighed som AVS-landene stod overfor i 1960’er og -70’erne. Ifølge Ra-

venhill, tager afhængighedsteoretikere ikke højde for, at der var fordele for begge parter i samarbejdet, 

og foretager samtidig en grov misfortolkning af motiverne for klienternes regeringer, når de hævder at 

Lomé-konventionen var en aftale mellem politiske eliter, hvor klienternes regeringer var blevet bestuk-

ket til at tage imod en dårlig aftale. Ravenhill mener, at AVS-landenes regeringer havde de bedste moti-

ver med sig og oprigtigt troede på, at aftalen ville medføre velstand og vækst. Lomé-konventionen var 

derfor det logiske resultat blandt de begrænsede muligheder, som de fattigste landes regeringer kan væl-

ge imellem (Ravenhill, 1985, s. 8-9). Et andet element, som Ravenhill inkluderer i sin forklaring på etab-

leringen af Lomé-samarbejdet, er Stabex- og Sysmin-ordningerne,21 som han mener Kommissionen 

præsenterede et forslag om, flere måneder inden Lomé-forhandlingerne gik i gang, af den årsag at det 

ville give AVS-landene et ekstra incitament til ikke at trække forhandlingerne unødvendigt i langdrag. 

Disse ordninger var på papiret yderst gunstige for landenes økonomier, da de omfattede varer som 

AVS-landene baserede deres vækst på. Dermed så Lomé I ud til at tilbyde to af de vigtigste fordele ef-

terspurgt af den svage part i et klientelistisk samarbejde: En privilegeret adgang til markeder og beskyt-

telse mod det internationale markeds konjunktursvingninger (Ravenhill, 1985, s. 27-28). I henhold til 

teorien, skyldes oprettelsen af Stabex og Sysmin dog snarere europæiske interesser end et ønske om at 

beskytte AVS-landenes økonomier. Ravenhill påpeger, at lande som Frankrig, Storbritannien og Belgien 

tidligere havde haft aftaler med deres kolonier om at have fortrinsret til at aftage råstoffer, hvilket de 

naturligvis ønskede at fortsætte med. Derfor ville man fra europæisk side sikre sig, at AVS-landene sta-

dig ville investere i udvindingen af råstoffer, så Europa fortsat kunne være sikker på forsyningen af dis-

se. Ordningerne var således ikke kun en social sikkerhedsordning for klienterne, men også en sikker-

hedspolitisk ordning for patronerne, der garanterede deres fremtidige råstofforsyning (Ravenhill, 1985, 

                                                 
21 Se afsnit 4.2. 
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s. 37-41). Stabex-ordningen kom kun til at omfatte produkter, hvortil de europæiske producenter ikke 

havde en egeninteresse - hvilket kunne have været medvirkende til at skabe konkurrence blandt parter-

ne. Derfor blev kun varekategorierne, nævnt i afsnit 4.2., som Europa ikke selv producerede gennem 

den fælles landbrugspolitik, omfattet af Stabex. Den fælles landbrugspolitik stod dermed i skærende 

kontrast til fællesskabets ønske om at skabe udvikling i AVS-landene (Ravenhill, 1985, s. 101-106). Ra-

venhill tilkendegiver, at dette kan opfattes som udnyttelse af de fattige lande, som afhængighedsteoreti-

kere hævder, men peger på at Europas reelle økonomiske udbytte af samarbejdet er begrænset. Det vig-

tigste for Europas side var at give AVS-landene nogle incitamenter for at gå med i Lomé, da bare det, at 

AVS-landene deltog i konventionen, var en gevinst for det europæiske fællesskab, da det gav den fælles 

udviklingspolitik legitimitet (Ravenhill, 1985, s. 33).  

Desuden nævner Ravenhill andre elementer, der var årsag til, at Lomé-konventionerne ikke kom til at 

afføde de forventede udviklingsmæssige resultater - hvortil AVS-landene havde et medansvar. Blandt 

andet påpeger han, at nogle AVS-lande muligvis fik diversificeret deres økonomier en smule efter selv-

stændigheden, men at landenes økonomiske strukturer forblev uændrede, dels på grund af manglende 

knowhow, men også på grund af deres defensive indstilling, som de medbragte til Lomé-

forhandlingerne (Ravenhill, 1985, s. 13). Derudover kom de to parter til at få forskellige opfattelser af, 

hvad samarbejdet indebar. AVS-landene opfattede Lomé-konventionen som noget større en blot en 

bistands- og handelsaftale, og snakkede om ”ånden ved Lomé”, der skulle signalere en større forståelse 

og fælles skæbne mellem patron og klienter. Som AVS-landene igennem årene blev mere desillusione-

rede over resultaterne, begyndte de at referere til forpligtelserne der opstod som følge af ”ånden ved 

Lomé”, hvor Europa i stedet hæftede sig ved de kontraktlige forpligtelser i selve konventionen (Raven-

hill, 1985, s. 32). Foruden denne uoverensstemmelse mellem patron og klient, om hvad patron var for-

pligtet til i forhold til klienten, henviser Ravenhill også til, at der var uoverensstemmelser mellem de 

europæiske lande om, hvad Lomé skulle lede til på længere sigt. Her var der henholdsvis globalister og 

regionalister, hvor globalisterne, der bl.a. inkluderede Tyskland og Holland, havde håb om at skabe en 

universel udviklingspolitik, der skulle være rettet mod hele den tredje verden på grund af få egeninteres-

ser i AVS-landene. Regionalisterne derimod, anført af Frankrig, ville hellere give prioritet til de tidligere 

kolonier og bevare det specielle forhold, da de havde flere egeninteresser i disse lande. Netop disse for-

skellige opfattelser blandt de europæiske lande, fik globalisterne til at referere til de kontraktlige forplig-

telser, når AVS-landene protesterede, og i stedet fokuserede de kræfterne på at forbedre relationer til 

andre udviklingslande, så snart konventionen var underskrevet (Ravenhill, 1985, s. 42). 
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Sammenfattende mener Ravenhill, at samarbejdet mellem kan karakteriseres som et kollektivt kliente-

listisk forhold, med Europa som den magtfulde patron og AVS-landene som mindre indflydelsesrige og 

fattige klienter. AVS-landene kom med en defensiv tilgang til Lomé-forhandlingerne grundet deres dår-

lige økonomiske situation og manglende indflydelse. På trods af deres kollektive status, der burde affø-

de et mandat til at stille seriøse krav i forhandlinger, er landene kun forenet i fattigdom, hvilket forårsa-

ger, at deres kollektive stemme er svag overfor de europæiske lande. De europæiske lande ønskede 

samarbejdet med AVS-landene af psykologiske, politiske og økonomiske faktorer. Derudover gav sam-

arbejdet mandat til den fælleseuropæiske udviklingspolitik, der dels styrkede EØF’s politiske indflydelse 

og magt i verden, men herunder også medlemsstaternes. Kommissionen meldte sig ind som en aktiv 

spiller, og har en egeninteresse i at fællesskabets bistandsbudget er så stort som muligt. Jo større budget, 

jo mere magt og indflydelse for tjenestemændene. Kommissionen ”fristede” blandt andet AVS-landene 

med Stabex- og Sysmin-ordningerne, der blev foreslået inden forhandlingerne. Ordningerne lød umid-

delbart som et seriøst initiativ fra europæisk side, om at hjælpe AVS-landene økonomisk på fode, hvil-

ket fik AVS-landene til at snakke om ”ånden ved Lomé”, men viste sig efterfølgende kun at ville yde 

kompensation, så længe det var i den europæiske interesse. Europæiske interesser kom dermed til at 

diktere, hvilke produkter AVS-landene skulle have kompensation for, og samtidig hvilke de ikke skulle, 

afhængigt af sektorernes størrelse i de europæiske økonomier. Derudover eksisterer der en opdeling 

blandt de europæiske lande om, hvad formålet ved den fælles udviklingspolitik skal være. Globalisterne 

blandt medlemslandene ønsker at udbrede politikken til også at inkludere andre udviklingslande, hvor-

imod regionalisterne ønsker at bevare og prioritere forholdet til de tidligere kolonier i AVS-landene, 

hvorved ikke alle europæiske patroner har AVS-landene som deres vigtigste klient.  

Dermed besvarer teorien om kollektiv klientelisme en række spørgsmål, men åbner samtidig op for nye. 

For hvordan passer teorien på det aktuelle samarbejde, der givetvis har gennemgået gevaldige ændringer 

med Cotonou-aftalens vedtagelse? Kan vi stadig snakke om, at EU’s motiver for samarbejdet bunder i 

psykologiske, politiske og økonomiske faktorer efter millenniumudviklingsmålenes opståen, og hvis 

ikke, hvordan kan EU’s motiver så forklares i dag? Er AVS-landene fortsat defensive i deres forhand-

linger med EU, eller har tiden affødt en situation, hvor AVS-landene er i stand til at snakke med én 

stemme? Disse spørgsmål vil, blandt andre, blive forsøgt besvaret i afsnit seks til otte, hvor det næste 

afsnit vil analysere nogle af de problemer der eksisterer, når EU-landene samarbejder multilateralt gen-

nem EU-systemet om udviklingspolitiske spørgsmål, og dernæst sætte analysen i relief til teorien om 

den kollektive klientelisme. 
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6. Problemfelter i den multilaterale procedure i EU-systemet 

 

Multilateralt samarbejde etableres ofte når globale problemer, såsom fattigdom, ikke kan løses, med 

mindre der finder et internationalt samarbejde sted. Det multilaterale samarbejde mellem EU-landene 

gennem den fælles udviklingspolitik er derfor et forsøg på at garantere, at problemerne i verdens fattig-

ste lande bliver taget seriøst og forsøgt løst. Som dette afsnit vil vise, behøver det dog ikke betyde, at 

der ikke eksisterer problemfelter i denne form for samarbejde.   

 
6.1. Beslutningsproceduren 

Beslutningsproceduren ved anvendelse af midlerne fra den Europæiske Udviklingsfond er det første, 

der kræves en kritisk stillingstagen til. Bistanden, der kanaliseres til AVS-landene gennem EUF, finan-

sieres, som nævnt i afsnit 4.1., som en post udenfor EU’s budget, men det betyder ikke, at det kun er 

AVS, der modtager bistand fra EU. Lande i Asien og Latinamerika modtager fællesskabsbistand gen-

nem ALA-forordningen, og lande i middelhavsområdet modtager bistand gennem Barcelona-

processen. Denne bistand er dog en del af EU’s almindelige budget, og allokering af bistandsmidler til 

disse områder gennemgår derfor den gængse beslutningsprocedure i EU. Anderledes stillet er fælles-

skabsbistanden til AVS. Den overordnede proces blev præsenteret i afsnit 4.3., hvilket sagde at Kom-

missionen udarbejder de nationale samarbejdsstrategier (NSS) i samarbejde med det pågældende land. 

Så ligetil er proceduren dog ikke jævnfør Rådets forordning om gennemførelsen af EUF og AVS-EF-

partnerskabsaftalen.  

Når Kommissionen har udarbejdet et forslag til NSS, præsenteres denne for EUF-udvalget, der består 

af én national repræsentant fra hvert EU-medlemsland. Disse 27 repræsentanter tager stilling til indhol-

det i NSS, herunder strategier, prioriteter, beløbsstørrelse og løbetid og kommer med en udtalelse til 

Kommissionens forslag. Hvis en repræsentant ikke billiger anvendelsen af EUF midler til et givent pro-

jekt eller program, kan repræsentanten anmode om, at det fjernes fra NSS’en, og hvis denne protest 

støttes af et blokerende mindretal i EUF-udvalget, skal Kommissionen fremlægge et nyt forslag til en 

NSS uden det pågældende projekt eller program (Den Europæiske Unions Tidende, 2007a, art. 7, stk. 

3). Det blokerende mindretal er forhandlet på plads i en intern aftale, og udgør 281 stemmer - efter 

Rumænien og Bulgariens EU-medlemskab - ud af de i alt 1004 stemmer, som repræsentanterne råder 

over (Den Europæiske Unions Tidende, 2006, art. 8). Repræsentantens stemmeantal er bestemt af den 

procentvise størrelse på medlemsstatens bidrag til EUF. Eksempelvis bidrager Storbritannien med 

14,82 % af det samlede beløb i den 10. EUF, og den britiske repræsentant råder derfor over 148 stem-

mer i EUF-udvalget. Tilsvarende bidrager Danmark med 2 % af det samlede beløb, og den danske re-
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præsentant har derfor 20 stemmer i EUF-udvalget.22 Denne beslutningsprocedure rejser nogle dilem-

maer. Dels er det muligt for de store lande, der bidrager med størstedelen af EUF’s budget, at afgøre 

hvad det overordnede indhold skal være i AVS-landenes NSS, da disse landes repræsentanter har væ-

sentligt flere stemmer. Dog skal minimum 14 lande stemme for og indgå i et kvalificeret flertal på 724 

stemmer, for at en NSS kan blive realiseret mellem fællesskabet og et AVS-land, hvilket tvinger de store 

lande til at søge konsensus med små lande. Omvendt er det ikke svært for et stort land at opnå et blo-

kerende mindretal. Eksempelvis kan Tyskland med 205 stemmer nøjedes med Spaniens stemmer for at 

mønstre de 281 stemmer - her eksisterer ikke noget krav om antallet af medlemslande. I de fleste tilfæl-

de vil EUF-udvalgets formand, i skikkelse af en fast repræsentant fra Kommissionen, dog forsøge at 

opnå konsensus mellem repræsentanterne, men ikke desto mindre, er det nemmere for store lande at 

diktere indholdet i NSS, end det er for de små. Denne form for beslutningsprocedure med stor magt og 

indflydelse til de store lande vil givetvis både kunne retfærdiggøres og betvivles. Det kan retfærdiggøres, 

at de store lande har mere indflydelse, når de også bidrager med størstedelen af pengene. Det kan dog 

betvivles, om dette er den mest tidssvarende og effektive metode. 

Tidssvarende, fordi Europa-Parlamentet reelt set ingen beføjelser har i gennemførelsen af EUF. Det 

eneste Europa-Parlamentet er berettiget til er at give decharge til udbetalingerne, hvilket vil sige godkende 

udbetalingerne, men dette sker først efter, at udbetalingerne har fundet sted i EUF-udvalget i henhold 

til den interne aftale (Den Europæiske Unions Tidende, 2006, art. 11, stk. 8). Det er udtryk for et de-

mokratisk underskud i forvaltningsprocessen, når det eneste demokratisk valgte organ i EU ikke er en 

aktiv aktør i beslutningsprocessen vedrørende EUF, og illustrerer, at dette område ikke er fulgt med 

den generelle udvikling, som EU har gennemgået, men tværtimod bærer præg af historiske faktorer, der 

ikke længere er tidssvarende. Man kunne eksempelvis aldrig forestille sig, at Udenrigsudvalget i det dan-

ske Folketing ikke førte en løbende kontrol med den danske regerings implementering af udviklingsbi-

standen, men ikke desto mindre er det vilkårene for Europa-Parlamentet i forbindelse med bistanden 

fra EUF. 

Beslutningsproceduren er dermed et element i det kollektive klientelistiske samarbejde mellem EU og 

AVS, der ikke er forandret, siden Ravenhill analyserede Lomé-konventionerne. Samarbejdet er derfor 

fortsat karakteriseret ved, at medlemslandene i større grad er i stand til at integrere egne nationale inte-

resser i samarbejdet med AVS, end hvis Europa-Parlamentet var en aktiv aktør i beslutningsprocessen. 

Især de store landes politiske og økonomiske interesser kan inkorporeres, når stemmefordelingen er 

                                                 
22 Se komplet oversigt over medlemsstaternes respektive bidrag og stemmer i EUF-udvalget i henhold til den 10. EUF i 
bilag 2. 
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afhængig af bidragenes størrelse, hvor de store lande naturligvis er i stand til, og har en interesse i, at 

bidrage mest. 

Det andet element handler om effektiviteten ved denne metode. AVS-landene modtager nemlig både 

bistandsmidler fra EUF og fra EU’s almindelige budget, der, ifølge Kommissionens opgørelser, udgør 

ca. 650-700 mio. EUR årligt af det samlede EU-budget. Bistanden fra EU-budgettet støtter bl.a. aktivi-

teter relateret til humanitær bistand, fødevaresikkerhed og menneskerettigheder og kanaliseres dermed 

også til AVS-landene (Europa-Kommissionen, 2003a, s. 6). Dette medfører, at AVS-landene skal for-

holde sig til to forskellige procedurer, når de modtager fællesskabsbistand, hvilket må ses som unød-

vendigt dobbeltarbejde, når pengene stammer fra de samme kilder. Samtidig skaber det overflødige 

administrationsomkostninger i Kommissionens Generaldirektorat for Udvikling, der står for forvalt-

ningen af bistanden fra både EUF og EU-budgettet. Hertil kan nævnes et særtilfælde som Sydafrika, der 

blev en del af AVS-gruppen i 1995, og dermed deltager i de fælles møder mellem EU og AVS, men 

som i 2004 indgik en bilateral aftale med EU der medfører, at Sydafrika siden 2006 kun har modtaget 

bistand fra EU-budgettet (Europa-Kommissionen 7). Disse elementer må karakteriseres som komplek-

siteter, der gør EU-AVS-samarbejdet unødvendigt besværligt. Den manglende effektivitet ved gennem-

førelsen af EUF viser sig også, når tilsagnene og udbetalingerne sammenholdes. Som nævnt i afsnit 4.3., 

var det ikke muligt for Kommissionen at udbetale alle midlerne, der var til rådighed i de foregående 

EUF, hvilket har medført, at restbeløbene er videreført til de efterfølgende EUF, således at flere udvik-

lingsfonde overlapper hinanden. Dette er udtryk for at princippet om, at hver EUF gælder for en 5-7-

årig periode, hvor tilsagnene skal udbetales fuldt ud, ikke er effektiv, når der samtidig ikke eksisterer en 

reel tidsbegrænsning for, hvornår udbetalingen skal finde sted i denne periode. Inden den 10. EUF 

trådte i kraft, nåede Kommissionen dog at indgå forpligtelser for de resterende midler i den 9. EUF in-

den udgangen af 2007, således at der ikke var restbeløb, der skulle overføres til den 10. EUF. Dette var 

første gang, der blevet indgået forpligtelser for en EUF fuldt ud. Det taler for en øget effektivitet i Ge-

neraldirektoratet for Udvikling, men skæmmes dog af, at 49 mio. EUR fra den 7.-9. EUF, rammes af 

forfaldsbestemmelsen, og dermed enten skal retur til medlemslandene eller gå til Kommissionens 

driftsomkostninger (Den Europæiske Unions Tidende, 2007b, art. 1, stk. 3) frem for at gå til udviklings-

landene (Europa-Kommissionen, 2008a, s. 3). Følgende tabel fra Kommissionens årsberetning 2007 

viser den finansielle tilstand i 7.-9. EUF ved udgangen af året: 
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Den 7.-9. EUF's finansielle tilstand, ultimo 2007 (mio. EUR) 

Tildelte midler til AVS-lande og over-
søiske territorier (pr. EUF) 

Midler, der er 
indgået forplig-

telser for 

Anvendte 
midler 

Uindfriede midler/forpligtelser 

7.-8. 9. I alt 7.-9. 
Midler, der ikke 
er indgået for-
pligtelser for 

Uindfriede for-
pligtelser 

Samlede 
ubrugte mid-

ler 

A B C (A+B) D E F (C-D) G (D-E) H (F+G) 

21 422,27 15 906,38 37 328,65 37 279,37 26 699,96 49.28 10 579,40 10 628,69 

Kilde: Europa-Kommissionen, 2008a, s. 5 

 

Foruden de 49 mio. EUR, der rammes af forfaldsbestemmelsen, viser tabellen, at der fortsat er 10,5 

mia. EUR, hvor der er afgivet tilsagn til AVS-landene, men hvor udbetalingen ikke har fundet sted, 

hvilket understreger et andet problem i forlængelse af beslutningsproceduren: Likviditetsmangel. I takt 

med at Kommissionen hurtigere foretager udbetalingerne, er det også påkrævet, at medlemslandene 

hurtigere indbetaler deres årlige bidrag, og det har visse medlemsstater enten ikke været villige eller i 

stand til, på trods af at Kommissionen har advaret om, at der kan opstå likviditetsmangel i 2008 (Euro-

pa-Kommissionen, 2008, s. 4). Dette understreger tydeligt, at frivillighedsprincippet om størrelsen på 

medlemslandenes bidrag til EUF ikke er en holdbar løsning. 

 

6.2. EUF integration i det almindelige EU-budget 

En umiddelbar løsning på de ovennævnte problemer kunne ligge i at foretage en integration af EUF i 

det almindelige EU-budget. Da EUF blev oprettet, eksisterede der ikke egne indtægter23 for det almin-

delige EU-budget, hvorfor der stort set heller ikke var udviklingspolitiske allokeringer på budgettet. Da 

disse indtægter opstod, lå der derfor en umiddelbar logik i at integrere EUF-midlerne i EU-budgettet. I 

den anledning henviste Europa-Parlamentet i 1971 til, at EUF burde opføres på budgettet, hvilket de 

gentagne gange efterfølgende har gjort, blandt andet i 2004 (Europa-Parlamentet, 2004, I). Forud for 

denne betænkning havde Kommissionen allerede henstillet DER om præcis den samme integration af 

EUF (Europa-Kommissionen, 2003a). På trods af disse opfordringer fra både Europa-Parlamentet og 

Kommissionen, besluttede DER alligevel, at EUF fortsat skulle finansieres udenfor EU-budgettet i pe-

rioden 2008-2013, hvilket vil sige til afslutningen af den 10. EUF (Europa-Kommissionen 3). Derfor vil 

en integration tidligst kunne finde sted i 2014, men det gør det ikke mindre interessant at fremhæve de 

fordele der udviklingsmæssigt ville være i at foretage integrationen. 

                                                 
23 Egne indtægter er bl.a. toldindtægter fra EU’s samhandel med tredjelande. 
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6.2.1. Fordele ved integration 

Ved en integration af EUF i EU-budgettet, vil bistandsmidlerne blive underlagt de samme administrati-

ve regler og beslutningsmæssige struktur, der eksisterer ved EU-budgettet. Europa-Parlamentet vil 

dermed få et parlamentarisk undersøgelsesforbehold, der vil være medvirkende til at øge legitimiteten 

ved bistandsmidlerne til AVS-landene, da Europa-Parlamentet vil kontrollere alle udviklingsmæssige 

ressourcer i EU, der dermed forbedrer ansvarligheden og gennemsigtigheden. Derudover vil det for-

bedre AVS-landenes chancer for ikke at blive marginaliseret, da de vil indgå i de overordnede diskussi-

oner og prioriteringer på EU-plan, frem for nu, hvor de bliver diskuteret separat i et udvalg eller i særli-

ge tilfælde i DER. Kommissionen påpegede i sin meddelelse fra 2003 desuden, at en budgettering vil 

være i god overensstemmelse med EU's forpligtelser om at skabe harmonisering blandt sine procedurer 

og praksis, hvilket både skaber effektivitetsgevinster i AVS-landene, når de ikke længere skal forholde 

sig til forskellige regler fra de samme donorer, men samtidig forenkler arbejdet for Kommissionens per-

sonale (Europa-Kommissionen, 2003a, s. 4). Hvis EUF integreres, vil det desuden formindske ophob-

ningen af midler, der ikke bliver udbetalt. EU’s almindelige budget vedtages nemlig for en etårig perio-

de, hvilket sandsynligvis vil medføre flere regelmæssige årlige udbetalinger, da EUF’s finansieringsregler 

med femårige forpligtelser fra medlemslandene uden skæringsdato for årlige bidrag vil bortfalde. 

Kommissionen vil således ikke kunne stå i likviditetsmangel, på grund af manglende bidrag fra med-

lemslandene, da man ville overgå til den gængse procedure, hvor told-, moms- og BNI-baserede ind-

tægter gør sig gældende (Europa-Kommissionen 8). En integration vil således være et væsentligt bidrag 

fra Europas side i indfrielsen af de forpligtelser der er afgivet i Monterrey i 2002, og de generelle for-

pligtelser i millenniumudviklingsmålene om at videreudvikle et åbent, regelret, forudsigeligt ikke-

diskriminerende handels- og finansielt system.24 

  

6.2.2. Den nødvendige afklaring ved integration 

Ved en sådan handling kan der dog opstå nye dilemmaer, til hvilken en afklaring er nødvendig. Det vig-

tigste der skal sikres er, at AVS-landene fortsat kan garanteres den bistand fra EU, som de modtager i 

dag - og mere fremover i henhold til tilsagnene fra Monterrey om et EU-gennemsnit på 0,7 % af BNI i 

2015. Hvis EUF integreres, vil den nemlig falde under udgiftsområde fire ”EU som global partner”, der 

inkluderer budgetposter der ikke relaterer sig til fattigdomsbekæmpelse, herunder den Fælles Udenrigs- 

og Sikkerhedspolitik, også kendt som FUSP (Folketingets EU-oplysning). Derfor skal det sikres, at 

midlerne ikke kan omposteres til højtprofilerede indsatsområder under FUSP, som Irak og Afghanistan, 

der i øjeblikket aftager en stor del af udgiftsområde fire. Eller med andre ord, at udenrigspolitiske hen-

                                                 
24 Delmål 1 i det 8. millenniumudviklingsmål om at skabe et globalt partnerskab for udvikling. Se bilag 1.  
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syn ikke kommer til at stjæle opmærksomheden fra udviklingspolitiske. I Cotonou-aftalen er fattig-

domsbekæmpelse indskrevet som det primære formål med samarbejdet, og det skal bevares efter en 

integration, så AVS ikke bliver marginaliseret. En frygt kunne eksempelvis være, at AVS bliver nedprio-

riteret i forhold til landene i middelhavsregionen eller i Kaukasus-området, hvis der ikke skelnes mellem 

midler til fattigdomsbekæmpelse og FUSP. Det er før set, at kriser i EU’s nærområder har medført, at 

der er allokeret flere midler fra EU til disse på bekostning af AVS, hvilket det følgende viser. Tabellen 

er et uddrag fra OECD’s database over ODA udbetalt af Kommissionen i perioden 1995-2006, hvilket 

vil sige bistand fra både EU-budgettet og EUF. 

 

Statslig finansieret udviklingsbistand (ODA) i antal millioner USD fra Europa-Kommissionen i perioden 1995-2006 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Udviklingslande, 
Total  4 722.79 5 261.39 5 156.31 5 123.69 4 910.93 4 414.01 5 517.07 5 149.96 6 445.33 8 067.91 8 686.53 9 489.05 

 Europa, Total   275.05 460.51 540.56 484.13 790.04 1 183.83 1 233.54 1 037.07 757.51 1 005.51 1 090.29 1 339.99 

  

Albanien   38.37 62.07 25.11 85.26 115.42 87.08 64.59 30.62 33.91 44.23 77.75 71.40 

Bosnien-
Herzegovina   151.02 64.76 216.77 133.49 239.42 196.06 154.26 129.26 135.83 124.56 164.52 89.29 

Kroatien   8.15 0.50 15.55 9.83 18.44 11.54 12.90 18.31 26.89 24.11 51.41 121.70 

Jugoslavien 
uspecificeret.   0.00 225.43 38.06 52.50 272.50 80.26 46.20 521.73 .. .. .. .. 

Makedonien 
(FYROM)   9.60 28.99 10.17 27.38 85.47 86.39 58.14 67.58 46.25 79.51 47.62 58.71 

Slovenien   33.61 44.29 102.61 30.66 27.27 58.98 123.99 48.78 .. .. .. .. 

Afrika, Total   2 040.58 2 500.03 2 366.16 2 426.34 2 227.97 1 441.24 2 169.17 2 102.51 2 929.75 3 587.29 3 921.84 4 171.85 

Kilde: OECD Stat. Extracts   

 

Tabellen viser, at ODA til europæiske lande gik fra 275 mio. USD i 1995, til i årene 2000-2002 at udgø-

re over en milliard USD pr. år. I de samme år faldt ODA til afrikanske lande, hvilket gør sig mest be-

mærket i årene 1999 og 2000, hvor den samlede bistand faldt med 786 mio. USD. Ved en udspecifice-

ring af, hvilke europæiske lande der modtog bistanden, kan det ses, at bl.a. landene på Balkan oplevede 

en forøgelse fra EU i perioden. Med krigen på Balkan in mente, må dette ses som en politisk priorite-

ring fra europæisk side, om at ønske at stabilisere regionen på bekostning af landene i Afrika, heriblandt 

størstedelen af AVS. Altså, et udtryk for at FUSP, og især det sikkerhedsorienterede element, kom til at 

afgøre, hvortil EU kanaliserede bistand. Denne sammenblanding af udviklingspolitiske og udenrigspoli-

tiske prioriteringer er også en pointe som paraply-organisationen CONCORD, der består af 1500 

NGO’er, har understreget. CONCORD foreslår, at der under udgiftsområde fire oprettes to separate 
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budgetposter; én til udviklingssamarbejde med alle udviklingslande og én til områder der hører under 

FUSP. Adskillelsen skal så baseres på hvad DAC definerer som ODA (CONCORD, 2004, s. 4). Adskil-

lelsen bør derudover forstærkes ved en ekstra dimension om, at fællesskabsbistanden skal gå til de fat-

tigste lande. Ligesom den ovennævnte tabel viser, at fællesskabsbistanden blev omprioriteret fra de fat-

tigste lande i Afrika til udenrigspolitiske hensyn i EU’s nærområder, kan østudvidelserne fra 2004 og 

2007 være yderligere forstærkende til at flytte prioriteringen væk fra AVS. En rapport om effekterne af 

østudvidelserne på den fælles udviklingspolitik fremhæver, at det er sandsynligt at EU-12 vil prioritere 

nabolande såsom Albanien, Moldova, Ukraine og Georgien, da de aldrig har haft den samme tilknyt-

ning til landene i AVS, og desuden har en egeninteresse i at præge den politiske og økonomiske stabili-

tet og udvikling i disse lande (Migliorisi, 2003, s. 64-65). På trods af at dette er forståeligt, vil det resulte-

re i en marginalisering af AVS, hvis en budgettering ikke inkluderer øremærkning af støtte hertil, og 

samtidig har fattigdomsbekæmpelse i verdens fattigste lande som det altovervejende formål. Som bilag 

2 viser, har EU-12’s bidrag til den 10. EUF ikke været af en størrelse, der for alvor viser disse landes 

engagement til AVS. Polen er den største bidragsyder med 1,3 % af det samlede beløb i den 10. EUF. 

Med i denne betragtning, hører det dog, at EU-12 kun netop er begyndt at være donorer frem for mod-

tagere, hvorfor det ikke kan forlanges, at de er i stand til at yde bidrag af samme størrelse som EU-15. 

 

I henhold til Ravenhills teori om et kollektivt klientelistisk samarbejde mellem EU og AVS, kan DER’s 

beslutning, om ikke at følge Europa-Parlamentets og Kommissionens opfordringer om at budgettere 

EUF, ses som et opgør mellem globalister og regionalister blandt medlemslandene. Ved at undlade at 

følge Kommissionens opfordringer, på trods af de mulige gevinster, har regionalisterne dels ønsket at 

signalere, at AVS-landene fortsat har en speciel status i forhold til EU overfor andre udviklingslande, 

men bibeholder derved også samarbejdet i et intergovernmentalistisk samarbejde, hvorved det vil være 

nemmere at opretholde egne nationale særinteresser. Globalisterne blandt medlemslandene vil i stedet 

have ønsket at budgettere EUF, da AVS dermed ville blive en gruppe modtagere i en overordnet udvik-

lingspolitik, der gælder på alle udviklingslande, som EU samarbejder med. En beslutning om ikke at 

budgettere EUF må derfor begrunde i nogle medlemslandes egne interesser overfor AVS. Det medfø-

rer, at der eksisterer både tekniske komplikationer og et demokratisk underskud. Uden en løsning har 

EU ikke det fornødne fundament til at sikre, at fællesskabsbistanden til AVS ydes på den mest effektive 

måde og får en politisk legitimitet. Som dette afsnit har vist, kan AVS dog fortsat prioriteres efter en 

budgettering, såfremt de rette foranstaltninger træffes. Da størstedelen af LDC-landene befinder sig i 

AVS, og da Cotonou-aftalen har fattigdomsbekæmpelse som sit ypperste formål, ville dette objektivt set 

være et logisk resultat. Hvis foranstaltningerne ikke træffes, kan der opstå en ny gruppe af regionalister i 
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form af EU-12, der i stedet vil prioritere samarbejdet med deres østeuropæiske nabolande på bekost-

ning af AVS. Det følgende afsnit går videre herfra, og analyserer sammenhængen mellem EU’s udvik-

lingspolitik, landbrugspolitik og handelspolitik, samt hvilke konsekvenser disse politikker har for udvik-

lingen i AVS. 
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7. ”Sammenhængen” mellem udviklingspolitikken og EU’s øvrige politikker 

 
Handel bliver i et vidt omfang nævnt som en faktor, der skal understøtte bistanden til at løfte udvik-

lingslandene ud af deres fattigdomsproblemer. Derfor er det afgørende for EU’s udviklingspolitik, at de 

øvrige politikker harmonerer med den, hvis afkastet i form af udviklingsresultater skal være fyldestgø-

rende. Afsnit 7.1. vil derfor tage bestik af EU’s fælles landbrugspolitik samt samhandlen med AVS-

landene, hvorefter afsnit 7.1.1. vil fremhæve den interessekonflikt der eksisterer mellem EU og AVS og 

muligvis er ved at ændre relationerne mellem parterne.  

 

7.1. Landbrug, handel og udvikling 

Ravenhill benyttede den fælles landbrugspolitik, herefter CAP, til at forklare, hvordan EU varetog eu-

ropæiske interesser ved at oprette Stabex- og Sysmin-ordningerne, der kun omfattede varekategorier, 

der ikke var medvirkende til at skabe konkurrence for europæiske producenter.25 Disse ordninger blev 

afskaffet med Cotonou-aftalens underskrivelse. I forlængelse påbegyndte Kommissionen en reformpe-

riode af CAP i 2003, der forventes afsluttet i 2013, der skal gøre den mere konkurrence- og markeds-

orienteret, samt lettere for EU at forsvare overfor andre regioner i WTO. Reformen inkluderer bl.a., at 

udgifterne til landbrugsstøtte på EU-budgettet skal nedbringes, og at andre regioner skal have bedre 

muligheder for at afsætte landbrugsvarer på EU’s markeder (Europa-Kommissionen, 2003b). Dette ly-

der på papiret godt for AVS-landenes fremtidsudsigter i samhandlen med EU. Spørgsmålet er, hvad de 

reelle data i forlængelse af reformen viser. Det siger sig selv, at CAP i sin eksistens er medvirkende til at 

hæmme AVS-landenes muligheder for at opbygge en produktiv landbrugssektor, der kan konkurrere på 

lige vilkår med de europæiske landbrugsproducenter. Det er dog interessant om reformen, her fem år 

efter den blev påbegyndt, har affødt ændringer til gavn for AVS-landenes sektorer i samhandlen med 

EU. I 2003 eksporterede AVS samlet set varer til EU for 28,5 mia. EUR, mens de importerede for 26,8 

mia. EUR den anden vej. Altså, et handelsunderskud for EU på 1,7 mia. EUR. På dette tidspunkt var 

EU AVS-landenes vigtigste handelspartner: EU importerede 31 % af den samlede AVS-eksport og le-

verede samtidig 29 % af AVS-importen. EU’s import var dette år, og de foregående år, karakteriseret 

ved at samle sig på få varekategorier. Således var de tre største eksportindtægter for AVS-landene råolie 

(26 %), diamanter (9,4 %) og kakaobønner (7,7 %), mens EU-eksporten var spredt ud på flere varety-

per, men hvor fartøjer af forskellig art alligevel udgjorde tre af de fire mest eksporterede varer: Både 

(5,5 %), luftfartøjer (4,7 %) og biler (3,4 %). Dermed var AVS-landenes økonomier baseret på eksport 

af råvarer, ganske som i 1985, mens EU’s eksport til AVS var mere diversificeret, men dog med trans-

                                                 
25 Se afsnit 4.2. og 5.1. 
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port-varer som de dominerende. Landbrug udgjorde sammenlagt 15 % af EU-eksporten til AVS, mens 

det den modsatte vej udgjorde 31 %. Disse landbrugsprocenter skal kun ses i forhold til parternes sam-

handel, og er derfor ikke udtryk for en procentsats af den globale verdenshandel. AVS-landene var fort-

sat en marginal handelspartner for EU, og stod kun for 2,9 % af EU’s samlede import samt 2,7 % af 

EU’s globale eksport (European Commission external trade, 2003, s. 1), så dermed havde vedtagelsen 

af MDG’erne ikke ændret betragteligt på EU’s samhandel med AVS i 2003, i forhold til da Ravenhill 

forklarede, at CAP var med til at varetage europæiske interesser i 1985. I 2003 udgjorde CAP 57 % af 

EU’s almindelige budget, hvoraf 66 % var direkte landbrugsstøtte til europæiske landmænd (Europa-

Kommissionen, 2004, s. 72). Denne landbrugsstøtte har unægtelig været medvirkende til at begrænse 

AVS-landenes muligheder for at opbygge en konkurrerende landbrugssektor. Har reformen af CAP så 

affødt en udvikling, der forbedrer AVS-landenes samhandel med EU i 2008? I Kommissionens budget 

for 2008 falder udgifter der relaterer sig til CAP under betegnelsen ”naturressourcer”, der er udvidet til 

integreret at tage hensyn til både dyre-, plante- og miljøspørgsmål. Dette udgiftsområde beløber sig 

sammenlagt til 55 mia. EUR ud af et samlet EU-budget på 129 mia. EUR, svarende til 41 %. Dermed 

udgør CAP ikke den procentvise størstedel af EU-budgettet længere. Støtteberettigelsen til europæiske 

landmænd er reformeret, således at alle landmænd, der i dag modtager over 5.000 EUR i direkte støtte, 

får deres betalinger skåret med fem procent, der fremover overføres til budgetposten for udvikling af 

landdistrikter. I 2012 hæves dette til ti procent (Europa-Kommissionen, 2008b). Reformen er dog sna-

rere foranlediget af et ønske om at effektivisere europæisk landbrug og gøre det bæredygtigt, f.eks. i 

henhold til EU’s klimaforpligtelser, end det er af hensyn til AVS-landenes behov for en udvikling af 

landbrugssektorer. Budgettet for 2008 viser, at der ydes 36,8 mia. EUR i direkte landbrugsstøtte til eu-

ropæiske landmænd (Europa-Kommissionen, 2008c, s. 2), hvilket svarer til 66,9 % af CAP-udgifterne 

under betegnelsen naturressourcer - altså en uændret procentdel i forhold til 2003. Når det så tillægges 

denne beregning, at 2003-budgettet samlet var på 77,8 mia. EUR, og 2008-budgettet er på 129 mia. 

EUR, er der faktisk sket en stigning i landbrugsstøtten. Stigningen i fællesskabsbudgettet bevirker au-

tomatisk, at CAP-udgifterne procentvis kan udgøre mindre, samtidig med at de reelle udgifter stiger. 

Den direkte landbrugsstøtte er derfor steget fra 29,6 mia. EUR i 2003 til de vurderede 36,8 mia. EUR i 

2008, hvilket svarer til en stigning på 24,32 %. Naturligvis skal denne stigning i budgettet og CAP-

udgifterne ses med østudvidelserne in mente, hvorved der er kommet flere lande, der kvalificerer til 

landbrugsstøtte. Dermed er landbrugsstøtten i EU-15 nedbragt i forhold til 2003-niveauet, men det æn-

drer ikke på, at tilskud til europæisk landbrug overordnet er ekspanderet, så flere lande, der ikke er 

blandt verdens fattigste, modtager landbrugsstøtte. Hvis denne udvikling sammenholdes med de sene-

ste samhandelsstatistikker mellem EU og AVS for 2007, taler det ikke for en forbedring af handelssam-
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arbejdet mellem parterne. EU importerer fortsat flere varer fra AVS end de eksporterer, men handels-

underskuddet er nedbragt til kun at udgøre 505 mio. EUR, hvilket skyldes en forøgelse af EU’s eksport 

til AVS. I 2007 udgør denne 3,19 % af EU’s samlede eksport, mens importen af varer fra AVS er faldet 

til at udgøre 2,81 % af den samlede EU-import. Ud af importen fra AVS udgør råstoffer hele 67,4 %, 

hvoraf råolie og gas tegner sig for de 41 % og dermed er de to mest importerede varegrupper. Land-

bruget er blandt de varer der har oplevet et fald i samhandlen. Fra at 31 % af den samlede AVS-eksport 

til EU var baseret på landbrugsprodukter i 2003, udgør denne andel kun 23 % i 2007. Samtidig er EU’s 

eksport af landbrugsvarer også faldet fra at udgøre 15 til 12 % (European Commission external trade, 

2007a, s. 1). På ingen måde har reformen af CAP altså haft en umiddelbar effekt på AVS-landenes mu-

lighed for at handle sig ud af fattigdommen med EU. En øget integration af AVS-landene i den globale 

verdenshandel er sandsynligvis vejen frem for at skabe udviklingsresultater i disse lande, men den fore-

løbige reform af CAP har ikke medført, at EU har forøget importen af landbrugsvarer fra AVS. Dette 

kunne ellers fungere som incitament for en opbygning af produktive fødevaresektorer i AVS, og på sigt 

medføre billigere fødevarer for europæiske forbrugere, når landbrugsstøtten ikke medvirker til at holde 

fødevarepriserne fiktivt høje over verdensmarkedsprisen. Som Christopher Stevens fra ODI26 fremhæ-

ver, vil en administrativ sænkning af fødevarepriserne på EU-markedet formindske de europæiske 

landmænds fordel, men ikke afføde gevinster for landmænd i AVS, når der ikke tillades øget import fra 

ikke-EU-producenter (Stevens, s. 7). I og med at AVS udgør en mindre del af EU’s globale import, har 

det medført at fællesmarkedet ikke længere aftager flest varer fra AVS. USA modtog i 2007 hele 33 % 

af den samlede AVS-eksport, mens Kinas andel er vokset fra under 5 % i 2003 til 11 %, hvortil EU’s 

andel i samme periode er faldet fra 31 til 23 % (European Commission external trade, 2007a, s. 1). De 

andre store markeder er begyndt at konkurrere med EU om retten til at kunne kalde sig AVS-landenes 

vigtigste handelspartner. Denne forrykning af afsætningsmulighederne for AVS kan muligvis ses som 

det første tegn på en ændring af forholdet mellem EU og AVS, karakteriseret som patron og klient i 

den kollektive klientelisme. Som teorien foreskrev, handler klientens strategi om at overleve i en usikker 

verden, men når situationen nu foreviser, at EU enten ikke er i stand eller villig til at aftage yderligere 

AVS-varer, og der samtidig opstår andre handelspatroner, har AVS-landene måske fået den mulighed 

for at stille krav til aftaler med deres patron, som Ravenhill efterlyste i 1985. 

 

 

                                                 
26 Overseas Development Institute (ODI). Storbritanniens førende tænketank om international udvikling. 
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7.1.1. De økonomiske partnerskabsaftaler 

De økonomiske partnerskabsaftaler, herefter ØPA’er, blev som beskrevet i afsnit 4.3., indskrevet i Co-

tonou-aftalen med henblik på at gøre handelssamarbejdet mellem EU og AVS forenelig med WTO-

reglerne. I henhold til den vedtagne WTO-waiver27 kunne den eksisterende handelspræferenceordning 

fortsætte til den 31. december 2007, hvorefter handelssamarbejdet ikke måtte favorisere AVS over an-

dre udviklingslande (WTO, 2001). Hvad konsekvenserne af ØPA’erne på sigt vil blive for AVS er for-

holdsvist uklart, men der hersker en bekymring blandt AVS-landene. Denne bekymring forstærkes bl.a. 

gennem en rapport udarbejdet af FOI,28 der forventer, at EU bliver vinderen ved ØPA’erne med en 

forøget eksport på ca. 1,7 mia. USD, når AVS-landenes nuværende protektionisme mod europæiske 

varer gennem toldbarrierer forsvinder. Samtidig fremhæver rapporten, at AVS ikke står til at vinde me-

get ved ØPA’erne, da de allerede har liberaliseret adgang til det europæiske marked (Babula & Baltzer, 

2007, s. 8-9). Tværtimod forventes det, at AVS vil opleve et fald på 1,2 mia. USD på den samlede han-

delsbalance, hvoraf 407 mio. USD vil være forårsaget af mindre regional handel iblandt AVS-landene, 

da ØPA’erne vil afføde en større import af færdigproducerede varer fra EU og dermed mindre lokal 

produktion (Babula & Baltzer, 2007, s. 29-30). Samme konklusion nåede Stevens frem til, hvis AVS-

landene liberaliserer deres markeder i forskellige tempoer. Dermed vil den regionale handel blive min-

dre, da nogle lande vil være afvisende for at åbne deres markeder til konkurrerende nabolande (Stevens, 

2005, s. 9). FOI’s rapport var sandsynligvis ikke udslagsgivende for AVS-landenes holdning til 

ØPA’erne, men da WTO’s deadline nærmede sig, og EU fortsat ikke havde forhandlet ØPA’er på plads 

med AVS-landene, foreslog Kommissionen en forordning, der efterfølgende blev vedtaget af DER den 

20. december 2007. Forordningen ville give told- og kvotefri markedsadgang til fællesmarkedet for de 

lande der underskrev en midlertidig eller komplet ØPA (Michel, 2008, s. 50). Dette tiltag fra Kommis-

sionen ligner et forsøg på at lokke en underskrift ud af AVS-landenes regeringer, og der kan med over-

bevisning drages paralleller til introduktionen af Stabex- og Sysmin-ordningerne i Lomé-konventionen, 

som Ravenhill anså som Kommissionens lokkemad til indgåelsen af Lomé-samarbejdet. Markedsad-

gangsforordningen kan på samme måde anses som lokkemad for indgåelsen af ØPA’erne, men denne 

gang virkede det ikke. Kun 35 af de 78 AVS-lande indgik en ØPA med EU inden WTO-waiverens ud-

løb (Michel, 2008, s. 52), hvilket må betegnes som en fiasko for Kommissionen. Samtidig kan Kommis-

sionens ageren anses, som EU’s måde at handle efter egne interesser, men også imod egne idealer, ved 

at tillade individuelle aftaler med de lande der ville underskrive en ØPA. AVS-landenes regeringer gav 

udtryk for denne opfattelse, da de i en deklaration, som reaktion på Kommissionens udspil, ”observe-

                                                 
27 En waiver er en dispensation bemyndiget af WTO, her i henhold til handelspræferenceordningen mellem EU og AVS. 
28 Fødevareøkonomisk Institut (FOI). 
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rede at den Europæiske Unions merkantilistiske interesser har fået forrang over AVS-landenes udvik-

lings- og regionale integrationsinteresser” (ACP Council of Ministers, 2007, s. 1). Det kan tolkes som 

optakt til en interessekonflikt mellem EU og AVS. Som Stevens påpeger, har EU før fået forlænget en 

WTO-waiver uden de store problemer, hvilket i dette tilfælde blot bør diskuteres, for at det eksisterede 

handelssamarbejde kunne fortsætte. Derfor er hovedproblemet ikke WTO-waiveren, men EU’s modvil-

je mod at få den forlænget (Stevens, 2007, s. 3). I henhold til teorien om den kollektive klientelisme kan 

der herved være grundlæggende ændringer på vej, der eksemplificerer sig ved ØPA-forhandlingerne. 

EU har tilbudt aftaler til AVS-landene, der umiddelbart ser ud til at være præget af europæiske interes-

ser, men stadig indeholder elementer der er vigtige for den svage part; en privilegeret adgang til fælles-

markedet. Skismaet sker ved det interne brud iblandt AVS, hvor kun 35 lande underskrev en ØPA. 

Disse lande kan karakteriseres som enten værende usikre på, hvordan de skal overleve i en verden uden 

adgang til det europæiske marked, eller ganske enkelt afhængige af adgangen til fællesmarkedet. Det 

første må have været tilfældet for AVS-landene i Vestindien. Her underskrev samtlige 14 lande en ØPA 

med EU, på trods af, at USA er disse landes største handelspartner. USA modtog i 2007 53 % af disse 

landes samlede eksport og leverede 37 % af landenes samlede import. De tilsvarende tal for EU var 

blot 19 og 13 % (European Commission external trade, 2007a, s. 9). I stedet, som bilag 3 viser, valgte 

især de afrikanske lande at forlade forhandlingerne uden at undertegne en ØPA. Kun 18 af de 48 afri-

kanske AVS-lande underskrev, hvoraf de otte har status som LDC-lande, og derfor enten ikke har tur-

det stille yderligere betingelser til indholdet i ØPA’erne, eller er blevet lokket af EU’s nye forordning. 

Blandt de resterende 30 afrikanske lande, var to lande, Nigeria og Sydafrika, der til gengæld har en stør-

relse og indflydelse der gør sig gældende, som følgende tabel viser: 

 

EU samhandel med AVS-landene i 2007 (i mio. EUR) 

Region/Land Eksport til EU Import fra EU 

AVS-landene samlet 40.161 39.656 

AVS-landene (Vestindien) 4.066 4.630 

AVS-landene (Stillehavet) 908 783 

AVS-landene (Afrika) 35.187 34.244 

- heraf Sydafrika 20.870 20.467 

- heraf Nigeria 9.514 8.446 

 Kilde: European Commission external trade, 2007a, s. 1, 5, 9 og 21 – European Commission external trade, 2007b, s. 1 – 
European Commission external trade, 2007c, s. 37 
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Som det fremgår, udgør handelen mellem EU og henholdsvis Sydafrika og Nigeria størstedelen af den 

totale handel mellem EU og AVS. Nigeria og Sydafrika tegner sig tilsammen for 75 % af den totale 

AVS-eksport til EU, og importerer samtidig 72 % af EU’s eksport til AVS. Derfor er ØPA’erne ikke 

meget værd, når disse to lande ikke har indgået en. Dertil kommer, at 92 % af Nigerias eksport til EU i 

2007 bestod af forskellige former for brændstof (European Commission external trade, 2007c, s. 37), 

hovedsageligt olie, hvilket udstyrer landet med en mulighed for at presse EU i forhandlingerne, når man 

tager EU’s fremtidige energiforsyningssikkerhed med i betragtning. Endelig viser tabellen, at AVS-

landene i Stillehavet spiller en marginal rolle i handelen med EU. Ifølge handelsstatistikkerne aftager 

EU kun 8 % af disse landes samlede eksport (European Commission external trade, 2007a, s. 21), hvil-

ket kan være med til at forklare, hvorfor kun to af de 15 AVS-lande i denne region underskrev en ØPA. 

Når EU langt fra er den vigtigste handelspartner for disse 15 lande, forekommer det oplagt, at de til-

slutter sig de øvrige AVS-lande, der valgte ikke at undertegne en ØPA, når de foreløbige analyser, som 

f.eks. FOI-rapporten, ser EU som vinderen ved aftalerne. 

 

Dermed kan forhandlingerne om ØPA’erne ses som det første signal om, at klienterne i den kollektive 

klientelisme ikke længere har en samlet defensiv tilgang til den europæiske patron. AVS formår vel at 

mærke ikke at tale med en stemme, men er i stedet splittet, hvor Nigeria og Sydafrika, der er drivkraften 

i samhandelen med EU, tydeligt har signaleret, at de ikke finder den foreslåede udformning i ØPA’erne 

tilfredsstillende for deres udviklingsbehov. Med sig på deres side har de fået 41 andre AVS-lande, hvor-

af de 32 er LDC-lande, og således blandt verdens absolut fattigste lande.29 Udbredt fattigdom er herved 

ikke længere en faktor der alene er ensbetydende med, at EU’s umiddelbare udspil bliver det endelige 

resultat i aftalerne. Når de foreløbige effekter af Kommissionens reform af CAP og den hertil hørende 

samhandel mellem parterne tages med i betragtning, forekommer det mindre overraskende, at der 

kommer en trodsreaktion fra AVS. EU’s støtte til eget landbrug er fortsat med at stige og udbredt til 

flere lande, alt imens at AVS fortsætter med at udgøre en marginal andel af EU’s globale handel. Der 

eksisterer en manglende kompatibilitet, eller sammenhæng om man vil, mellem EU’s udviklingspolitik 

og andre politikker, der er drevet af fælleseuropæiske egeninteresser. For hvorledes kan det argumente-

res, at udviklingspolitikken arbejder for sit definerede formål, at indfri MDG’erne og være fattigdoms-

bekæmpende, når der samtidig eksisterer modarbejdende elementer som CAP, der tydeligvis er drevet 

af egeninteresser om en sikring af fødevareforsyning og vedligeholdelse af jobs? Det kan det ikke, 

medmindre man, i europæisk optik, anser udviklingspolitikken underordnet disse europæiske interesser. 

Dette er sandsynligvis tilfældet, for ellers burde man kunne forvente at aflæse en reduktion i CAP-

                                                 
29 Se bilag 3 for en komplet oversigt over lande der henholdsvis har indgået og ikke indgået en ØPA med EU. 



 42 

udgifter og øget import af varer fra AVS, hvis indfrielsen af MDG’erne var absolut prioritet i EU. Det 

kan fortsat argumenteres, at EU’s motiv for at have et samarbejde med AVS-landene bunder i Raven-

hills psykologiske, politiske og økonomiske faktorer, men hvorvidt disse faktorer og ØPA’erne er for-

enelige med en indfrielse af MDG’erne er mere tvivlsomt. De foreløbige analyser peger på, at 

ØPA’erne er af større økonomisk interesse for EU end for AVS. EU finder sit belæg for at indgå 

ØPA’erne i Cotonou-aftalen, hvor begge parter har givet tilsagn til, at handelsaftalerne skal være kom-

patible med WTO-reglerne. Men selv efter en indgåelse af ØPA’er vil AVS-landenes varer kunne støde 

på en usynlig mur til det europæiske marked. Dette kunne være WTO SPS-aftalen30 om fødevarestan-

darder, der er logisk fra et europæisk sundhedsperspektiv, men samtidig også understreger, at ØPA’erne 

på ingen måde er garant for komplet frihandel mellem parterne (Europa-Kommissionen 9). Så vidt den 

manglende sammenhæng mellem udviklingspolitikken, ØPA’erne og EU’s øvrige politikker. Det føl-

gende afsnit tager bestik af MDG’ernes status i 2008, estimerer hvorvidt EU har været i stand til at ind-

fri sine forpligtelser om øget bistand hidtil, og kommer med forslag til, hvad der evt. kan gøres fra eu-

ropæisk side. 

                                                 
30 Aftale om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. Formålet med SPS-aftalen er, at beskyttelseslov-
givningen i forb. med menneskers, dyrs og planters liv og sundhed ikke er diskriminerende. For at opnå denne beskyttelse 
tillader man regler, som fastsætter begrænsninger for, hvad der må tilføres mad. Ligeledes tillader aftalen, at man indfører 
importrestriktioner vedr. fx kød for at undgå, at smitsomme sygdomme kommer ind i landene. 
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8. EU og millenniumudviklingsmålene anno 2008 

 
I september 2008 afholdte FN den årlige generalforsamling. Som ved de foregående, blev der præsente-

ret en statusrapport for MDG’erne, og det følgende afsnit tager derfor bestik af deres øjeblikkelige til-

stand. Dernæst vil EU’s evne til at efterleve forpligtelserne om øget bistand frem mod år 2015 blive 

analyseret, inden afsnit 8.3. foreslår måder, hvortil der kan skabes yderligere effektivitet i den europæi-

ske bistand samt diskuterer, hvad der er realistisk at opnå i EU-samarbejdet. 

 

8.1. Millenniumudviklingsmålenes status 

MDG-rapporten for 2008 præsenterer en dyster fremtid for MDG’erne. Mens den fremhæver, at der er 

opnået vigtige fremskridt for alle mål, slår den samtidig fast, at verden ikke er på rette spor til at indfri 

sine forpligtelser, hvilket forværres af den nuværende globale økonomiske afmatning, der vil skubbe 

flere millioner mennesker under fattigdomsgrænsen og ud i hungersnød. Rapporten peger bl.a. på, at 

dette skyldes manglende investeringer i - og planlægning af - landbrugssektorerne i udviklingslandene 

(United Nations, 2008, s. 3). I forhold til finanskrisens konsekvenser i de afrikanske AVS-lande, under-

bygges dette af et arbejdsdokument fra ODI, der konkluderer at otte31 forholdsvist succesfulde afrikan-

ske udviklingslande, alle vil blive sat tilbage på grund af forskellige følgevirkninger af finanskrisen (Mas-

sa & te Velde, 2008, s. 1). Hovedmål ét, om at halvere andelen af verdens befolkning, der lever for un-

der en dollar om dagen, er fortsat muligt at indfri, men dette skyldes hovedsageligt den økonomiske 

vækst i Asien. I landene syd for Sahara er der ikke stor fremgang at spore i forhold til MDG-rapporten 

fra 2005, og selvom nogle lande i området har oplevet en økonomisk vækst, skyldes det hovedsageligt 

de høje råvarepriser på især olie, der samtidig har standset væksten i nabolandene, der er afhængige af at 

importere olie. Imens vil de høje fødevarepriser forøge antallet af mennesker, der lever i absolut fattig-

dom med 100 millioner, hvoraf hovedparten af forøgelsen vil ske i landene syd for Sahara, der allerede 

har størstedelen af mennesker der lever under disse kår (United Nations, 2008, s. 6). Hovedmål fire og 

fem, om reducering af dødelighed blandt børn og gravide samt fødende kvinder, har oplevet minimale 

fremskridt syd for Sahara. Her finder ca. halvdelen af alle dødsfald der involverer børn under fem år 

sted, og i mange lande er der ikke sket noget fremskridt. I regionen vurderer rapporten, at en kvindes 

risiko for at dø i forbindelse med komplikationer vedrørende graviditet er én til 22 sammenlignet med 

én til 7.300 i den industrialiserede verden, og dermed er mødredødelighed fortsat uvæsentligt forbedret 

(United Nations, 2008, s. 25). Uønskede graviditeter især er et udbredt fænomen syd for Sahara, hvor 

der fortsat eksisterer et uindfriet behov for familieplanlægning for over 20 % af befolkningerne. På 

                                                 
31 Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, Rwanda, Senegal, Tanzania og Uganda. 
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trods af at svangerskabsforebyggelse globalt set er mere tilgængeligt, kan dette ikke følge med det sti-

gende antal mennesker der ønsker det, hvilket bidrager til at der fortsat er høje svangerskabsrater, der er 

med til at underminere flere af de andre hovedmål (United Nations, 2008, s. 27). Hovedmål otte, der 

hovedsageligt er ilandenes ansvar at indfri, herunder EU’s, er heller ikke på rette spor og udgør en fare 

for forpligtelserne i 2015. I 2007 faldt det globale ODA for andet år i træk, hvilket hovedsageligt skyl-

des et fald i gældseftergivelse fra ilandene, der ellers var med til at trække ODA op i 2004 og 2005. Der-

for anbefaler rapporten, at bidragene til multilaterale udviklingsorganisationer stiger kraftigt de næste tre 

år, da en pludselig eskalering i udbetalinger af ODA ikke vil kunne kompensere for en forudsigelig og 

kontinuerlig opbygning af ODA (United Nations, 2008, s. 44). Adgangen til ilandenes markeder er hel-

ler ikke blevet forbedret siden 2004, hvilket bl.a. udtrykker sig i EU’s samarbejde med AVS-landene, 

som fremhævet i foregående afsnit. Fødevarekrisen fremhæves til dels at være forårsaget af dette, da 

ilandenes landbrugsstøtte og toldbeskyttelse i mange år har afholdt udviklingslandene fra at få opbygget 

en ordentlig landbrugsproduktion. På globalt plan udgør disse beskyttelsesomkostninger, på trods af 

nedskæringer, fortsat 372 mia. USD, hvilket er mere end tre gange den samme ydelse ilandene giver i 

ODA (United Nations, 2008, s. 46). 

Dermed kan man roligt konstatere, at år 2015 måske synes tæt på, men realiseringen af MDG’erne sy-

nes samtidig uendeligt fjernt. Godt nok er der globalt sket flere fremskridt, men både i- og ulandene har 

fortsat gevaldige udfordringer for at indfri deres forpligtelser. Syd for Sahara, hvor størstedelen af AVS-

landene befinder sig, ser udviklingen for flere af MDG’erne dybt bekymrende ud og langt fra realiserba-

re i år 2015. Udsigten til at ilandene kan indfri sine forpligtelser ser heller ikke lovende ud. Globalt 

ODA er faldende i og med, at der er blevet eftergivet mindre gæld til den fattige verden de sidste år, og 

udviklingslandenes markedsadgang er stort set uændret for fjerde år i træk. Hvorledes EU har været 

medvirkende til at bidrage til denne udvikling for MDG’erne syd for Sahara vil derfor blive det næste 

område at klargøre. 

 

8.2. EU’s bidrag 

Når EU’s evne til at indfri forpligtelserne forklaret i afsnit 3.3. skal vurderes, vil dette være i henhold til 

EU-15’s forpligtelse om 0,7 % og EU-12’s forpligtelse om 0,33 % af BNI i ODA, begge i år 2015. 

EU-15’s samlede procentdel af BNI der blev ydet som ODA var i 2001 på 0,33 %. Dette steg de efter-

følgende år og var i 2005 på 0,44 %. Herefter er det gået den anden vej. I 2006 faldt det til 0,43 og i 

2007 udgjorde det 0,39 % - altså blot 0,06 % mere end året efter MDG’erne blev til. Kapitalmæssigt er 

perioden også præget af op- og nedture, når udbetalingerne holdes i konstante priser. Fra at EU-15 gav 

40,4 mia. USD i 2001, steg dette med 13 mia. fra 2004 til 2005 med en total på 57,4 mia., yderligere to i 
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2006, hvorefter det i 2007 faldt til 55,1 mia. USD. 2005 og 2006, der var karakteriseret ved en kraftig 

forøgelse af ODA, skyldtes især, at der blev givet gældseftergivelse fra de tre store lande Frankrig, Stor-

britannien og Tyskland til enkelte udviklingslande - hovedsageligt Nigeria - 15,7 mia. USD alene i 2005. 

Dermed er udviklingen i EU-15’s ODA identisk med den globale tendens, som fremhævet i foregående 

afsnit. Der eksisterer dog store forskelle blandt landene i EU-15. Kun fire lande, Danmark, Holland, 

Luxembourg og Sverige, har formået at holde deres ODA af BNI over 2015-målet på 0,7 % igennem 

hele perioden. På trods af det beundringsværdige forbillede som disse fire lande udgør overfor de andre 

EU-15-medlemmer, svarer deres samlede ODA kun til 21 % af EU-15’s samlede bistand for 2007, og 

kan derfor ikke kompensere for de andre landes manglende evne til at efterleve forpligtelserne. For at 

EU-15’s ODA virkelig skulle være til at føle i udviklingslandene, ville det først og fremmest være de 

store lande, der skulle nå de magiske 0,7 %, men disse er fortsat et godt stykke fra målet i 2007: Frank-

rig (0,38 %), Tyskland (0,37 %) og Storbritannien (0,36 %). Helt grelt står det til i lande som Italien, der 

ydede 0,19 % i 2007, hvilket kun er en stigning på 0,04 % siden 2001, samt Portugal og Grækenland 

hvor procenterne er lavere end i 2001 og kun udgør henholdsvis 0,22 og 0,16 % af deres BNI i 2007 

(OECD Stats Extracts). 

Ligeledes ser det svært ud for EU-12 at nå deres mål på 0,33 % af BNI i ODA i 2015. Cypern var med 

et ODA på 0,17 % af BNI længst fremme i 2007, og har formået konstant at øge deres årlige bistand 

fra udgangspunktet på 0,04 % ved EU-medlemskabet i 2004. Dermed er det ikke urealistisk, at Cypern 

formår at indfri forpligtelserne. Det er desværre ikke kendetegnende for de øvrige EU-12-lande. Polen, 

Litauen, Slovakiet og Slovenien har kun øget deres bistand minimalt siden 2004, og ingen af disse lande 

bidrager over 0,12 % af deres BNI. Samtidig er Ungarn, Letland og Tjekkiets bidrag uændrede fra 2004-

niveauet, mens Malta, der ellers startede flot ved at bidrage med 0,18 % i 2004, er faldet tilbage til kun 

at yde 0,15 % i 2007 (DSW, 2008). Igen er det her relevant at perspektivere den kvantitative effekt ved, 

at EU-12 når deres mål, for desværre hjælper det lige vidt, hvis ikke de store EU-15-lande samtidig øger 

deres bidrag. Den samlede bistand fra EU-12 beløb sig til 995,48 mio. USD i 2007. Til sammenligning 

udgjorde Danmarks bistand alene 2.562,23 mio. USD i 2007 (OECD Stats Extracts). Dermed ikke sagt, 

at det ikke er vigtigt, at EU-12 fortsætter med at øge deres ODA frem mod år 2015, men ovennævnte 

sammenligning understreger, at EU-12 kun er ved at etablere sig som bistandsdonorer frem for modta-

gere, og at deres bidrag kun kan komme til at udgøre en marginal del af EU’s samlede kvantitative bi-

drag for at indfri MDG’erne. Derfor er der snarere en symbolsk værdi i, at EU-12 viser deres dedikati-

on til at assistere fattige lande, på samme måde som de selv blev assisteret med europæisk bistand op til 

EU-medlemskabet, og herved sender et signal til de store lande om, at de har tænkt sig at overholde 

deres forpligtelser. Det kunne tjene til at lægge et moralsk pres på Frankrig, Storbritannien og Tyskland, 
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der udgør nøglelandene i EU, hvis MDG’erne skal opfyldes. Med en andel på 52 % af EU-15’s og 30 % 

af DAC-landenes ODA er disse tre lande drivkraften i EU’s bistand, hvilket gør det afgørende, at de 

når deres mål om 0,7 % i 2015. I forhold til 2007-niveauet, ville det afføde over 29 mia. USD årligt, 

hvilket er umuligt for de andre EU-medlemmer at kompensere for, såfremt trekløveret ikke skulle nå 

målet. Også Kommissionen skal her nævnes som aktør, for mens der eksisterer store forskelle blandt 

medlemslandenes evne til at øge bistanden, har fællesskabsbistanden været konstant stigende, på nær et 

enkelt år fra 2001 til 2002. Som nævnt i afsnit 3.3.,32 kan Kommissionen ikke forpligtes til at yde en vis 

procentdel af BNI, da dens bidrag er finansieret af medlemsstaterne og dermed indgår som en del af 

deres ODA. Statistikkerne viser, at AVS-landene modtager en procentvis større andel af fællesskabsbi-

standen, end de gør af EU-15’s bilaterale bistand. I 2007 gik 32 % af EU-15’s bilaterale bistand til lande 

i AVS, mens den tilsvarende andel af fællesskabsbistanden var 40,6 % (OECD Stat. Extracts). Ingen af 

disse tal er dog prangende, når man husker, at 41 af verdens 50 LDC-lande befinder sig i AVS, hvorfor 

man burde forvente, at størstedelen af den europæiske bistand ville gå til disse lande, hvis formålet med 

bistanden var at udrydde fattigdom. Disse statistikker taler ikke for vedligeholdelsen af ”ånden ved 

Lomé” og den fælles skæbne mellem Europa og AVS, og må betegnes som en faktor, der kan have væ-

ret yderligere medvirkende til, at størstedelen af AVS-landene ikke undertegnede en ØPA med EU, 

foruden de øvrige omstændigheder præsenteret i afsnit 6. Når FN’s MDG-rapporter gang på gang har 

understreget, at specielt landene syd for Sahara har store problemer med at indfri MDG’erne, er det 

skuffende, at det ikke har medført en europæisk prioritering af bistand til netop dette område.   

 

8.3. Hvordan kan den europæiske bistand gøres mere effektiv? 

Det er langt nemmere at stille ovennævnte spørgsmål end at besvare det. Specialet har hidtil udstillet 

visse problemer der eksisterer ved EU’s samarbejde med AVS, og nogle af disse kan ændres så de med-

fører en øget effektivitet. Som nævnt i afsnit 6.2., vil en budgettering af EUF medføre, at AVS-landene 

ikke skal forholde sig til forskellige procedurer, når de modtager bistand fra henholdsvis EU-budgettet 

og EUF. Det vil både effektivisere samarbejdet for Kommissionens ansatte og AVS-landene, og samti-

dig give den fælles udviklingspolitik legitimitet ved at give beføjelser til Europa-Parlamentet. Det vil dog 

kræve, at der skelnes mellem udviklingssamarbejde og FUSP, ved at der oprettes separate budgetposter, 

så bistanden garanteres at gå til de fattigste lande. Afsnit 7.1. belyste, at selvom CAP gennemgår en re-

formperiode, er landbrugsstøtten til europæiske landmænd overordnet set steget, på trods af at den er 

nedbragt i EU-15 og udgør en mindre andel af EU’s samlede budget i dag end i 2003. Samtidig udgør 

AVS fortsat en marginal andel af EU’s globale handel, og disse to elementer vil aldrig kunne harmoni-

                                                 
32 Se fodnote 9. 
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sere med hinanden. Det er nemt at konkludere, at hvis EU stopper al støtte til europæiske landmænd 

og forøger importen af varer fra AVS-landene, vil det bidrage til udviklingen i AVS. Det er straks langt 

sværere at omsætte det til virkelighed, da landbrugsstøttens død øjeblikkeligt vil medføre protester og 

strejker blandt landmænd i Europa. Samtidig er det urealistisk at forvente, at AVS-landene vil kunne stå 

for EU’s forsyningsbehov, og ej heller leve op til europæiske standarder. De har ganske enkelt ikke den 

nødvendige handelskapacitet. Ansvaret for dette kan til en vis grad tilskrives EU ved at basere deres 

import af AVS-varer på råstoffer, men også i stor grad AVS-landene selv for ikke at foretage de nød-

vendige investeringer i nye eksportmuligheder. Jobskabelse og investeringer i sektorer, der ikke baserer 

sig på udvinding af basale råstoffer, burde derfor være prioriteter for AVS-landene at investere europæ-

isk bistand i. 

Dernæst kan det diskuteres hvilken europæisk bistandsform der er bedst i forhold til effektivitet: den 

multilaterale gennem Kommissionen eller landenes egne bilaterale? Begge former vil kunne argumente-

res at være mest effektive, men på vidt forskellige måder. Nationale regeringer vil i de fleste tilfælde 

fremhæve den bilaterale, da de her kan være i direkte kontakt med modtagerlandet og definere indhol-

det, der kan omsættes i langsigtede programmer uden andre donorers accept. Denne måde er f.eks. at 

foretrække, når EU-medlemmerne har forskellige prioriteringer og begrænsninger, hvorved den multila-

terale EU-tilgang vil spille fallit eller ikke være effektiv nok. Her er det vigtigt, at der eksisterer bilaterale 

donorer, der kan træde til og udfylde det multilaterale tomrum. Omvendt er den multilaterale bistand 

effektiv på den måde, at den ydes ud fra fælleseuropæiske interesser og ikke enkelte nationale særinte-

resser. Herved er fællesskabsbistanden garant for, at der kommer bistand til alle AVS-landene, uanset 

om de enkelte europæiske lande har egeninteresser i disse. Dette er bl.a. vigtigt for at sikre, at EU-12 

yder bistand til verdens fattigste lande i Afrika, og ikke allokerer deres samlede bistand til østeuropæiske 

nabolande, hvor de umiddelbart ville have en større interesse. Desuden har flere EU-medlemmer slet 

ikke kapaciteten til selv at kanalisere de store bistandsmængder ud til udviklingslandene, som 

MDG’erne i fremtiden vil påkræve. Ideelt set, ville fællesskabsbistanden her kunne få en nøglerolle i 

forhold til at sikre effektiv bistand. Hvis EU får enekompetence til at administrere fællesskabsbistan-

den, og medlemslandene samtidig øger andelen af hvad denne udgør af deres individuelle ODA, vil det 

sandsynligvis medføre yderligere effektive resultater i udviklingslandene. Fællesskabsbistanden ydes 

nemlig i henhold til Cotonou-aftalen som gavebistand, herunder generel budgetstøtte, der anses som 

det ultimative mål for virkeliggørelsen af modtagerlandenes ejerskab over udviklingen (Andersen, 2008, 

s. 16). Visse EU-medlemmer er tøvende for at benytte generel budgetstøtte af frygt for, at midlerne for-

svinder pga. lavere kontrol og risikoen for korruption. I denne sammenhæng gik eksempelvis blot 4,4 

% af Danmarks samlede bilaterale bistand til generel budgetstøtte i 2007, mens det tilsvarende tal for 
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Storbritannien var 20 % (Danida, 2008, s. 172). For fællesskabsbistanden udgjorde generel budgetstøtte 

11,4 % af de samlede forpligtelser i 2007 (Europa-Kommissionen, 2008a, s. 6). Med fællesskabsbistan-

dens omfang i antallet af modtagerlande den omfatter, og en øget brug af generel budgetstøtte som in-

strument, vil modtagerlandene have større mulighed for at bruge midlerne i netop de sektorer, de indi-

viduelt har brug for at investere i. Dette vil som koncept muligvis være den mest effektive måde at ka-

nalisere europæisk bistand på, men fungerer bedre som koncept end som realitet. At medlemslandene 

skulle gå med til at betro ansvaret for størstedelen af den samlede bistand til AVS-landenes egne rege-

ringer er ikke plausibelt. Hertil er bekymringen over muligheden for korruption nok for store. At de 

derudover skulle overdrage lovgivningen vedrørende fællesskabsbistanden til Kommissionen alene, 

uden at medlemsstaterne selv skulle have afgørende indflydelse, virker heller ikke sandsynligt. Mulighe-

den for at varetage de nationale interesser gennem fællesskabsbistanden er ganske enkelt for vigtig at 

vedligeholde, hvorfor man ikke kan forvente, at magtfordelingen mellem Kommissionen og medlems-

landene om den fælles udviklingspolitik vil ændre sig. Der eksisterer som nævnt flere muligheder for at 

skabe multilaterale effektivitetsgevinster, men i sidste ende afhænger det af medlemslandenes vilje. At 

forøge fællesskabsbistanden på bekostning af de bilaterale vil automatisk medføre, at der bliver skåret 

administrative omkostninger væk i landenes udenrigsministerier og ansat yderligere personale i Kom-

missionen. Dermed ville der ikke være det samme antal af nationale udviklingstriumfer, som donorer-

nes regeringer kunne profilere sig med internationalt. Disse faktorer underbygger en videreførelse af 

den nuværende fordeling. EU kan aldrig blive stærkere, end hvad medlemslandene ønsker. 
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9. Fremtiden for AVS-samarbejdet 

 
Som de foregående afsnit har påvist, har de europæiske lande ikke været i stand til kollektivt at skabe en 

stabil vej mod at indfri forpligtelserne ifm. MDG’erne i år 2015. Hernæst er det interessante at vurdere, 

om det vil få konsekvenser for det fremtidige samarbejde mellem EU og AVS, for som belyst i afsnit 

7.1.1., har 43 af AVS-landene allerede understreget deres utilfredshed med handelsforholdene, og der-

med også udviklingsmulighederne, som Europa stiller dem i vente, ved ikke at underskrive en ØPA. 

Cotonou-aftalen har som tidligere nævnt en løbeperiode på 20 år, hvilket vil sige, at der først skal findes 

en afløser til aftalen i år 2020 - fem år efter at MDG’ernes løbeperiode udløber. Imidlertid får parterne 

dog en mulighed for at foretage endnu en revision af aftalen i 2010, ganske som i 2005, hvis der skulle 

være ønskede ændringer til samarbejdet. Den sidste revision bød som nævnt i afsnit 4.3.1. på mindre 

tekniske ændringer, og det er sandsynligt, at det fra EU’s side, vil være begrænset til det samme næste 

gang. Det store spørgsmål er, om AVS-landene er så desillusioneret over EU’s manglende evne til at 

levere, hvad de har forpligtet sig til, at de denne gang vil lade deres protester komme højlydt til udtryk? 

Sandsynligvis vil flere af de store lande, såsom Nigeria og Sydafrika, kunne sætte en dagsorden, men det 

er tvivlsomt, hvorvidt AVS-landene kan stå op imod EU som samlet flok. Alle tidligere forhandlinger 

har vist, at intern splittelse er det mest sandsynlige, når landene ikke har meget andet tilfælles end fat-

tigdom. Derfor vil nogle lande sandsynligvis affinde sig med fortsat at være passive klienter og lade EU 

diktere dagsordenen som deres patron i fremtiden. Udfaldet af forhandlingerne om ØPA’erne står dog 

som et brud på AVS-landenes generelle accept af alt hvad EU tilbyder, og muligvis er en ny aktør alle-

rede i gang med at ændre relationerne mellem EU og de afrikanske AVS-lande: Kina. 

 

9.1. Det kinesiske alternativ 

Årsagen til at Kina nævnes som aktør er, at Kina afholdte et stort topmøde med 48 afrikanske lande i 

Beijing i 2006, der ikke gik ubemærket hen i Europa. Blandt de 48 lande var 4333 fra AVS-gruppen, og 

de resterende fem nordafrikanske lande har også relationer til EU gennem Barcelona-processen.34 An-

ledningen til topmødet var 50-året for de diplomatiske relationer mellem Kina og Afrika, og havde til 

formål at styrke det fremtidige samarbejde mellem parterne indenfor områder såsom handel og udvik-

ling (China-Africa Forum, 2006). Kina er dog allerede fuldt i gang med at etablere sig i Afrika, og de 

kinesiske investeringer og relationer er forøget fra år til år. Den bilaterale handel er femdoblet fra 10,8 

                                                 
33 De eneste afrikanske AVS-lande, der ikke deltog I topmødet var Burkina Faso, Gambia, Malawi, Sao Tome & Principe 
samt Swaziland. 
34 Algeriet, Egypten, Marokko, Tunesien og Libyen. Libyen deltager ikke formelt i Barcelona-processen, men har p.t. obser-
vatør-status. 
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mia. USD i 2001 til 55,5 mia. USD i 2006 (Behrndt-Eriksen, 2008, s. 43) - og steg med yderligere 25 % i 

forhold til hele 2006 indenfor blot første halvår af 2007 (Hansen, 2007). Handelen akkompagneres 

samtidig af kinesiske investeringer i Afrika, der i 2005 udgjorde over 1,1 mia. USD og affødte mere end 

800 kinesiske virksomheder på kontinentet (Behrndt-Eriksen, 2008, s. 44). Motivet bag Kinas interesse i 

Afrika ligger i landets tilvejebringelse af råstoffer, hovedsageligt olie, til at holde hjulene i gang i en sta-

digt voksende kinesisk industri. Derfor følger Kinas interesse og engagement ikke overraskende lande-

ne i Afrika med de største oliereserver: Sudan, Angola og Nigeria var alle blandt de fem største han-

delspartnere for Kina i Afrika i 2006, og samtidig er alle tre også i den afrikanske top, hvad angår stør-

relsen på oliereserver (Behrndt-Eriksen, 2008, s. 44). Det har fået den vestlige verden, heriblandt EU, til 

at udtrykke bekymring over Kinas ageren, som de anklager for at være nykolonialistisk. På nogle områ-

der kan der være grund til bekymring: Som en rapport fra Centre for European Reform har understre-

get, ligger det dybt forankret i den kinesiske mentalitet ikke at blande sig i andre staters indenrigspoliti-

ske forhold. Det har bl.a. betydet, at mens EU har lukket af for udviklingsbistand til korrupte eller dik-

tatoriske styrer, har Kina støttet regimer såsom Robert Mugabes i Zimbabwe og Omar al-Bashirs i Su-

dan, således at disse regimer fortsat har kunnet undertrykke deres befolkninger. I Sudan har folkemor-

det i Darfur-regionen derfor fået frit spil, fordi kineserne har benyttet sig at vetoretten i FN’s Sikker-

hedsråd til at beskytte den sudanesiske regering, da de har aftaler om at aftage to-tredjedele af Sudans 

olieeksport (Grant & Barysch, 2008, s. 86-87). Omvendt er der dog visse positive aspekter ved Kinas 

interesse for Afrika. I takt med interessen for at tilvejebringe olie til egen industri, afleder den kinesiske 

støtte samtidig nødvendige investeringer i infrastruktur såsom veje, damme og elforsyning - områder 

som den europæiske bistand i det store hele er gået udenom for at prioritere investeringer i den offent-

lige sektor såsom uddannelse og sundhed (Andersen, 2007). Uden tvivl er de europæiske prioriteringer 

vigtige for landenes udviklingsmuligheder, men ligeledes er de der affødes af Kinas olieafhængighed. 

Det er nemlig medvirkende til at presse oliepriserne i vejret, hvilket er kommet de olieeksporterende 

afrikanske lande til gode. Derudover tilkendegjorde den kinesiske centralbank i 2007, at den havde til 

hensigt at yde 20 mia. USD over den næste treårige periode til investeringer i afrikanske handels- og 

infrastrukturmuligheder (Grant & Barysch, 2008, s. 83). Med regionens underudvikling ifm. at indfri 

MDG’erne og EU’s manglende evne til at øge bistanden in mente, er det forståeligt at de afrikanske 

landes har fundet Kina interessant, og muligvis appellerer den kinesiske tilgang bedre til den afrikanske 

mentalitet, hvor der ikke løftes pegefingre. 
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9.2. Til fællesskabet os skiller? 

Med Kina som en stadigt mere indflydelsesrig aktør i Afrika, var det derfor ikke helt sandt, da Louis 

Michel, EU’s nuværende udviklingskommissær, i juli 2008 sagde til offentligheden, at Afrika må lære at 

leve med uoverensstemmelserne mellem EU’s politikker, som eksempelvis landbrugspolitikkens indvir-

ke på udviklingspolitikken (EU Coherence, 2008). De afrikanske lande står nu med en mulighed for at 

få kinesiske bistandsmidler, hvis EU ikke leverer varen. Det så man blandt andet i 2005, da Storbritan-

nien afskar bistand til Etiopien på grund af deres dårlige evne til at efterleve menneskerettighederne. 

Her trådte Kina til og dækkede tabet fra Storbritanniens bistand, pund for pund (Grant & Barysch, 

2008, s. 84). Og den kinesiske tankegang om ikke at blande sig i andre landes indenrigspolitik falder ge-

nerelt i god jord hos de afrikanske lande, hvor de kan modtage midler til deres udvikling uden større 

betingelser. Gennem det kollektive klientelistiske system med EU, har de lige siden deres selvstændig-

hed været nødsaget til at rette sig ind på EU’s betingelser, og er af flere omgange blevet skuffet over 

udbyttet af forholdet. I Kina har de en samarbejdspartner, der ikke bruger tid på at belære dem om, 

hvordan de skal opføre sig, hvorimod EU har patroniseret AVS-landene og benyttet hver eneste aftale 

til at udbygge kravene, hvis landene ønsker bistand i fremtiden. I Kina har udviklingslandene et forbil-

lede på, hvordan man skabe stor økonomisk vækst, uden at indrette sig efter hvad andre lande mener. 

Det kinesiske samarbejde med Afrika kan derfor betegnes som et patron-klient-forhold, ganske som 

Ravenhills vurdering af EU-AVS-samarbejdet, men her et patron-klient forhold mellem mere ligeværdi-

ge partnere, hvor EU-AVS-forholdet fortsat styres af Europa. Derfor befinder EU sig i en knibe i øje-

blikket. Det er svært at insistere på principper om god regeringsførelse og demokrati, når der eksisterer 

en kinesisk donor der støtter med kapital uanset modtagerlandenes interne politik og hensigter. Hvis 

EU derfor ikke formår at imødekomme de afrikanske landes behov, vil vi måske snarere høre om ”ån-

den ved Beijing” frem for ”ånden ved Lomé” i fremtiden. Scenariet kan i så fald være, at flere skrøbeli-

ge lande, hvor demokratiet og dets institutioner fortsat ikke er forankret, vil ende som Zimbabwe og 

Sudan. Derved vil flere lande rykke længere væk fra Europa og dets værdier, som det egentlig var me-

ningen, at udviklingspolitikken skulle være medvirkende til at udbrede. 

Det betyder ikke, at man fra europæisk side bør optrappe til nye koldkrigslignende tilstande, hvor man 

giver ubetinget bistand for at få de afrikanske lande på sin side. Det er hverken ønskværdigt for Euro-

pa, Kina eller Afrikas udvikling. I stedet bør de europæiske donorer udvise en større tiltro til de afrikan-

ske lande, hvor man har en forholdsvis stabil regering der efterlever menneskerettighederne og respek-

terer demokratiet, og give disse lande et større råderum over egen udvikling. Det kunne være gennem 

generel budgetstøtte som nævnt i afsnit 8.3., hvorved man signalerer til de afrikanske lande, at EU er en 

ligeværdig partner, der har tiltro til, at landene selv kan styre sin fremtidige udvikling. Samtidig bør EU 
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indgå i en løbende dialog med Kina om indsatsen i Afrika, for hvis EU ikke bliver i stand til at indfri 

sine økonomiske forpligtelser ifm. MDG’erne, hvilket den nuværende finansielle krise sandsynligvis vil 

forværre, vil der være behov for så mange donorer som muligt - inklusiv Kina. Topprioriteten for EU 

bør derfor være at opfordre og overbevise Kina om at stille visse krav til de lande, der støttes økono-

misk. På længere sigt vil det også være i Kinas egeninteresse, at regionen udvikler sig i en fredelig ret-

ning, da deres engagement fortsat vil komme under større bevågenhed fra verdenssamfundet og møde 

stadigt større kritik, hvis det fortsætter som nu. Kinesernes egne interesser er også i fare, når der ikke 

stilles krav til modtagerlandet. Eksempelvis blev kinesiske oliefelter i det centrale Sudan angrebet af op-

rørere fra Darfur-regionen, mens ni kinesiske oliearbejdere blev dræbt i Etiopien i 2007 (Grant & Ba-

rysch, 2008, s. 88). Den kinesiske befolkning kommer derfor i fare, deres investeringer kan lide skade 

og deres moralske autoritet blandt afrikanerne kan blive undermineret, hvis ikke de benytter indflydel-

sen til at fremme god regeringsførelse. Desuden kan Kinas autoritet lide skade ved at investeringerne i 

infrastruktur ikke automatisk bevirker, at der bliver skabt flere arbejdspladser i Afrika for afrikanere. I 

de fleste tilfælde medbringer kineserne selv arbejdskraften til byggeriet, hvorved der skabes yderligere 

job for kinesere, mens det afrikanske jobmarked bliver undermineret (Andersen, 2007). Det er ikke til 

Afrikas udviklingsmæssige fordel, og forudsigeligheden omkring den langsigtede strøm af kinesisk kapi-

tel til Afrika, kombineret med den nuværende finanskrise, er faktorer der gør det tvivlsomt hvorvidt de 

afrikanske lande kan tillade sig at spille EU og Kina ud imod hinanden. ODI anslår således, at finans-

krisen vil ramme udviklingslandene lige så hårdt som de industrialiserede lande, og hvis Kinas vækst 

som forventet falder fra 12,7 % i 2007 til 7,5 % i 2009, vil det sandsynligvis medføre mindre kinesisk 

kapital til Afrika (Massa & te Velde, 2008, s. 8-9). Men i skrivende stund er dette ikke sikkert, og uanset 

hvad, kræver Kinas interesse et europæisk modsvar. Ellers risikerer man at tabe slaget om demokratiets 

udbredelse. 
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10. Konklusion 

 
Som belyst i afsnit 3 er det EU der skal indfri størstedelen af donorlandenes forpligtelser ifm. 

MDG’erne. Mens EU kan pryde sig med at yde over 60 % af verdens samlede bistand, viser FN’s sta-

tusrapporter, at verden ikke er på rette spor, hvis MDG’erne globalt set skal indfries i år 2015. Der eksi-

sterer store forskelle på, hvor meget de europæiske lande har øget bistanden siden MDG’ernes vedta-

gelse. I visse tilfælde er landenes ODA uændret eller faldet. Udsigten for målenes realisering ser værst 

ud i Afrika syd for Sahara, hvor størstedelen af netop de udviklingslande, som EU har haft et tæt sam-

arbejde med siden fællesskabets grundlæggelse, befinder sig. Et samarbejde der har gennemgået en ge-

valdig udbygning af EU’s krav om bl.a. god regeringsførelse, demokrati og andre vestlige værdier i 

modtagerlandene, men som ikke har formået at rykke på AVS-landenes økonomiske, politiske eller so-

ciale position i verden. Hertil kommer, at det interne EU-samarbejde fortsat inkluderer faktorer, der 

direkte modarbejder de forpligtelser, som EU har afgivet verdenssamfundet ifm. MDG’erne. Beslut-

ningsproceduren, evalueret i afsnit 6, samt CAP, analyseret i afsnit 7, der bevirker, at AVS-landene au-

tomatisk bliver marginaliseret i EU’s handel på grund af den manglende sammenhæng i EU’s politikker, 

er eksempler på sådanne faktorer. Med Ravenhills teori om EU’s motiver for samarbejdet in mente, er 

det derfor ikke overraskende, at størstedelen af de afrikanske lande, som konsekvens af EU’s manglen-

de evne og vilje til at øge bistanden og samhandlen, har etableret nye og forstærkede forbindelser med 

den voksende stormagt Kina. Hvorvidt samarbejdet med denne nye partner på længere sigt vil være 

bæredygtigt og i de afrikanske landes interesse er tvivlsomt og svært at bedømme, da den nuværende 

interesse primært skyldes Kinas afhængighed af råstoffer. Hvis Kina trækker sig væk fra det afrikanske 

kontinent, når samtlige ressourcer er drænet, vil det højst sandsynligt efterlade de afrikanske lande dårli-

gere stillet end nu, såfremt den kinesiske kapital ikke investeres i fremtidsorienterede udviklingsprojek-

ter. 

 

Kinas massive indtog i Afrika bør også medvirke til, at EU får øjnene op for nutidens realiteter. Gen-

nem flere årtier er AVS-landene blevet spist af med aftaler, der grundlæggende har taget hensyn til eu-

ropæiske egeninteresser, og derfor befinder den fælleseuropæiske udviklingspolitik overfor AVS-

landene sig i skrivende stund i et dilemma. EU skal nemlig anspore Afrika til at tage den komplicerede 

vej for bistand, frem for at tage den ubetingede kapital fra Kina, hvilket kræver mere end retoriske hen-

sigtserklæringer. Kina har den fordel, at de aldrig har haft et ry som en udnyttende kolonimagt i Afrika, 

hvilket Europa stadig kæmper med. Det gør det nemmere for Kina at få et positivt forhold til de afri-

kanske regeringer, end det er for EU at bevare, når Afrikas udvikling fortsat kritiseres jævnligt fra EU’s 
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side. ØPA-forhandlingerne står som det tydelige eksempel på, at der er grænser for hvor meget AVS-

landene vil acceptere at blive marginaliseret og overset. Hvis EU ikke har tænkt sig at udforme en ud-

viklingspolitik, der direkte tager hensyn til AVS-landenes handelsbehov uden nødvendigvis at inkludere 

europæiske egeninteresser, har de en kinesisk partner der leverer kapital uden at blande sig i landenes 

interne anliggender. Det kan få den effekt, at skrøbelige stater, hvor demokratiet ikke er forankret, kol-

lapser og ender som totalitære regimer såsom de i Sudan og Zimbabwe. Hvis dette sker, kan det få en 

domino-effekt hvor det ene land efter det andet ender i samme situation, og de foreløbige udviklings-

fremskridt bliver ødelagt. Dette er hverken i EU’s udviklingspolitiske, udenrigspolitiske eller sikker-

hedspolitiske interesse, og kalder derfor på en nødvendig nyorientering og prioritering af Afrika fra 

EU’s side. I øjeblikket er EU’s interesse for at have relationer til Afrika samlet omkring Ravenhills psy-

kologiske, politiske og økonomiske faktorer, ganske som i 1985, men hvis EU ikke imødekommer kli-

enternes behov, kan der i fremtiden tilføjes en sikkerhedspolitisk faktor. Afrika har altid været anset 

som Europas baghave, og det er på tide, at EU planter de frø der kan få kontinentet til at vokse. Første 

skridt i denne forbindelse må være, at EU indfrier forpligtelserne afgivet i forbindelse med MDG’erne, 

målretter den absolutte største del af bistanden til Afrika og overlader implementeringen og overvåg-

ningen af denne til landene selv - uden at virke patroniserende. Det vil givetvis inkludere ubehagelige 

beslutninger for europæiske regeringsledere, da det blandt andet vil kræve afskaffelser af tilskud til egne 

erhverv, men med de mulige konsekvenser i Afrika in mente, vil det være i EU’s fremtidige egeninteres-

se. 

 

Udviklingspolitisk vil en sådan handling styrke EU’s position i verden. Økonomisk bliver EU anset 

som en kæmpe, men politisk som en dværg. Hvis EU indfrier sine forpligtelser overfor AVS-landene i 

forbindelse med millenniumudviklingsmålene, vil EU retmæssigt kunne kalde sig verdens største donor, 

der arbejder for klodens fælles interesse. Det vil forstærke AVS-landenes optimisme omkring samarbej-

det med EU, hvorved der vil opstå en større interesse for at bevæge deres samfundsudvikling mod eu-

ropæiske værdier. Politisk vil de dermed føle en større tilknytning til Europa, der, udover at styrke EU 

som en politisk stormagt, vil have den positive konsekvens, i europæisk optik, at Kinas indflydelse i Af-

rika minimeres. 

 

Ultimativt handler EU’s indfrielse af millenniumudviklingsmålene ikke om institutionel kapacitet, men 

om politisk vilje. EU har systemet til at kanalisere midlerne ud til de områder, hvor fattigdom er en ud-

bredt syge, men mangler i øjeblikket den fornødne opbakning fra et væsentligt antal af sine medlems-

lande. I denne henseende må det bero på manglende vilje frem for mulighed for at nå det opsatte mål 
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på en bistandskvotient på 0,7 % af BNI, hos de medlemslande i EU der fortsat er langt, og i visse til-

fælde længere herfra end i år 2000.  

 

Med de konklusioner som dette speciale har draget, er det eneste acceptable udfald dog, at forpligtel-

serne realiseres, da alternativet ikke er ønskværdigt for EU. Hvorvidt nogle europæiske lande vil benytte 

den aktuelle finanskrise til at begrunde deres manglende forøgelse af bistand vil fremtiden vise, men 

foreløbige analyser tyder på, at finanskrisen får ligeså store økonomiske konsekvenser i udviklingslan-

dene som i de industrialiserede. Hvis de sidste 50 års udviklingsarbejde i Afrika derfor ikke skal under-

mineres, må krisen ikke blive en undskyldning for at prioritere egeninteresser på bekostning af de fatti-

ge lande, eller fortsat lade udenrigspolitiske problemstillinger fjerne opmærksomheden fra grundtanken 

ved udviklingspolitik. Det vigtigste ved humanitær bistand må være at nå frem til dem, der har brug for 

det, frem for at føre markeringspolitik. 
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Bilag 

 

Bilag 1 

 
Komplet oversigt over millenniumudviklingsmålene: De otte hovedmål og 21 delmål. 
 
Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult 
 
Delmål 1: Halvere andelen af verdens befolkning, som lever for under en dollar om dagen inden år 
2015 (I forhold til år 1990). 
 
Delmål 2: Opnå fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle, inklusiv kvinder og 
unge. 
 
Delmål 3: Halvere andelen af verdens befolkning, som lider under hungersnød inden år 2015 (I for-
hold til år 1990). 
 
Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle 
 
Delmål: Inden år 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleud-
dannelse. 
 
Mål 3: Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder 
 
Delmål: Udligne forskellen mellem antallet af drenge og piger, der går i grundskole inden år 2005, og 
på alle uddannelses-niveauer inden år 2015. 
 
Mål 4: Reducere børnedødelighed 
 
Delmål: Reducere andelen af børn, som dør før de fylder fem år med to tredjedele inden år 2015 (I 
forhold til år 1990). 
 
Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder 
 
Delmål 1: Reducere dødsfald i forbindelse med fødsler og graviditet med tre fjerdedele inden år 2015 (I 
forhold til år 1990). 
 
Delmål 2: Opnå universel adgang til reproduktiv sundhed inden år 2015. 
 
Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme 
 
Delmål 1: Standse udbredelsen af hiv/aids og knække den opadgående kurve, der viser et stadig stigen-
de antal smittede inden år 2015. 
 
Delmål 2: Opnå universel adgang til behandling for hiv/aids, for alle de der behøver det, inden år 
2010. 
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Delmål 3: Standse udbredelsen af malaria og andre sygdomme inden år 2015. 
 
Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling 
 
Delmål 1: Integrere principperne om bæredygtig udvikling i nationale politikker og programmer og 
vende tabet af miljømæssige ressourcer. 
 
Delmål 2: Reducere tabet af biodiversitet og herved opnå en betydelig reduktion i frekvensen af tab i år 
2010. 
 
Delmål 3: Halvere andelen af befolkningen uden adgang til rent drikkevand inden år 2015 (I forhold til 
år 1990). 
 
Delmål 4: Forbedre levevilkårene væsentligt for mindst 100 millioner mennesker som bor i slumområ-
der inden år 2020. 
 
Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling 
 
Delmål 1: Videreudvikle et åbent, regelret, forudsigeligt ikke-diskriminerende handels- og finansielt sy-
stem. 
 
Delmål 2: Tage hensyn til de særlige behov hos de mindst udviklede lande. 
 
Delmål 3: Tage hensyn til de særlige behov hos små udviklingslande uden adgang til havet og hos små 
udviklingslande, som er øer. 
 
Delmål 4: Omfattende behandling af udviklingslandenes gældsproblemer gennem nationale og interna-
tionale mål for at gøre gæld holdbar på langt sigt. 
 
Delmål 5: I samarbejde med farmaceutiske virksomheder at sikre adgang til uundværlig medicin til 
overkommelige priser i udviklingslande. 
 
Delmål 6: I samarbejde med den private sektor at stille fordelene ved nye teknologier til rådighed for 
udviklingslandene, specielt indenfor information og kommunikation. 
 
 

Kilde: (UNDP 1)  

 
 



 65 

Bilag 2 
 
Finansiering af den 10. Europæiske Udviklingsfond og stemmefordeling i EUF-udvalget (2008-
2013): 

 

Medlemsstat Fordelingsnøgle* Bidrag i EUR Stemmefordeling 

Belgien 3,53 800 674 600 35 

Bulgarien 0,14 31 754 800 1 

Tjekkiet 0,51 115 678 200 5 

Danmark 2,00 453 640 000 20 

Tyskland 20,50 4 649 810 000 205 

Estland 0,05 11 341 000 1 

Grækenland 1,47 333 425 400 15 

Spanien 7,85 1 780 537 000 79 

Frankrig 19,55 4 434 331 000 196 

Irland 0,91 206 406 200 9 

Italien 12,86 2 916 905 200 129 

Cypern 0,09 20 413 800 1 

Letland 0,07 15 877 400 1 

Litauen 0,12 27 218 400 1 

Luxembourg 0,25 61 241 400 3 

Ungarn 0,55 124 751 000 6 

Malta 0,03 6 804 600 1 

Nederlandene 4,85 1 100 077 000 49 

Østrig 2,41 546 636 200 24 

Polen 1,30 294 866 000 13 

Portugal 1,15 260 843 000 12 

Rumænien 0,37 83 923 400 4 

Slovenien 0,18 40 827 600 2 

Slovakiet 0,21 47 632 200 2 

Finland 1,47 333 425 400 15 

Sverige 2,74 621 486 800 27 

Det Forenede Kongerige 14,82 3 361 472 400 148 

    

I alt: (100) 22 682 000 000 1004 
Kilde: (Den Europæiske Unions Tidende, 2006, s. 3) 

 
 
* Fordelingsnøglen er medlemsstatens bidrag i procent af det samlede beløb i den 10. EUF. 
 

 Kvalificeret flertal: 724 stemmer 

 Blokerende mindretal: 281 stemmer 

 

 



 66 

Bilag 3 

 

De økonomiske partnerskabsaftaler: Situation per region den 1. januar 2008 

 Vestindien Vestafrika Centralafrika Østafrika 
Østlige og 
Sydlige Af-

rika 

Sydlige 
Afrika 

Stillehavet 

Underskrevne 
(LDC-lande i 
fed) 

Antigua & 
Barbuda, Ba-
hamas, Bar-
bados, Belize, 
Dominica, 
Dom. Repu-
blik, Grenada, 
Guyana, Hai-
ti, Jamaica, St. 
Kitts & Ne-
vis, St. Lucia, 
St. Vincent & 
Grenadinerne, 
Surinam, Tri-
nidad & To-
bago 

Elfenbenskysten, 
Ghana 

Cameroun Burundi, 
Kenya, 
Uganda, 
Rwanda, 
Tanzania 

Seychellerne, 
Zimbabwe, 
Mauritius, 
Comorerne, 
Madagaskar 

Botswana, 
Lesotho, 
Swaziland, 
Namibia, 
Mozam-
bique 

Fiji, Papua Ny 
Guinea 

Ikke-
underskrevne 
(LDC-lande i 
fed) 

 Benin, Burkina 
Faso, Gambia, 
Guinea, Gui-
nea-Bissau, 
Kap Verde, 
Liberia, Mali, 
Mauretanien, 
Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra 
Leone, Togo 

Central Afri-
kanske Repu-
blik, Congo, 
Gabon, DR 
Congo, Sao 
Tome & 
Principe, 
Tchad, Ækva-
torial-guinea 

 Djibouti, 
Eritrea, 
Etiopien, 
Malawi, 
Somalia, 
Sudan, 
Zambia 

Sydafrika, 
Angola 

Cook-øerne, 
Salomon-øerne, 
Kiribati, Mar-
shalløerne, Mi-
kronesien, Nau-
ru, Niue, Palau, 
Samoa, Tonga, 
Timor, Tuvalu, 
Vanuatu 

Kilde: (Michel, 2008, s. 52) 

 

 


