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Finland och EU:s utvecklingssamarbete

Europeiska unionen är utvecklingsländernas viktigaste samarbetspartner om man ser till utvecklingsbistånd, handelsutbyte och direkta investeringar. Mer än hälften av all världens
utvecklingshjälp kommer från Europeiska unionen eller något
av de 25 medlemsländerna. Unionens och medlemsländernas
gemensamma stöd till utvecklingsländerna är ungefär 40 miljarder euro per år.
Europeiska unionens utvecklingssamarbete når nästan
överallt – tillsammans stödjer EU och medlemsstaterna fler än
160 länder, områden och organisationer på olika håll i världen.
EU är också den viktigaste handelspartnern för många
utvecklingsländer, och spelar en viktig roll i internationella
organisationer som FN, WTO och internationella finansieringsinstitut. EU är en central global aktör sedd ur utvecklingsländernas perspektiv.
När Finland blev EU-medlem år 1995 utvidgades landets
utvecklingssamarbete märkbart. Finland fick tiotals nya sam-

Europeiska unionens
utvecklingssamarbete
Med EU:s utvecklingssamarbete avses en helhet som
består av Europeiska gemenskapens utvecklingssamarbete och varje medlemslands eget nationella
utvecklingssamarbete.
EU-medlemsländerna är med och styr Europeiska
gemenskapens utvecklingssamarbete och europeiska kommissionen ansvarar för genomförandet.
Kommissionen administrerar för EU:s del ungefär 20
procent av unionens totala bistånd.
Förutom kommissionens utvecklingssamarbete
och medlemsländernas eget utvecklingssamarbete
ﬁnansieras utvecklingssamarbete med länder i
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, med medel
ur Europeiska utvecklingsfonden EUF som inte ingår
i EU:s budget.

arbetsländer och möjlighet att delta i EU-beslut om utvecklingssamarbetets riktlinjer och innehåll. Av Finlands anslag för
utvecklingssamarbete kanaliseras ungefär en femtedel via EU.
Finland eftersträvar att förbättra kvaliteten på EU:s utvecklingshjälp och säkerställa att den når fram. Dessutom vill
Finland verka så att stödet inriktas på att reducera fattigdom.
Finland arbetar för att EU:s och medlemsstaternas bilaterala
stöd ska vara koordinerat och komplementärt, och driver på konsekvens mellan olika politiska områden. EU-stödet är en viktig
del av Finlands bilaterala och multilaterala biståndshelhet.
Bild: Moçambique/Matti Remes
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FN:s millenniedeklaration
Ledare för 189 länder undertecknade i FN i september år 2000 en gemensam deklaration som utgör
ett internationellt löfte om en bättre värld. Länderna
som undertecknade deklarationen lovade att till år
2015 åstadkomma följande:
 halvera extrem fattigdom och hunger
 uppnå grundskoleutbildning för alla
 främja jämlikhet mellan könen
 minska på barndödlighet
 förbättra gravida mödrars hälsa
 bekämpa aids, malaria och andra sjukdomar
 stödja miljömässigt hållbar utveckling
 utveckla ett globalt partnerskap för utveckling
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Ett ﬂyktingläger i Tanzania. Bild: EC/ECHO/ Yves Horent

Utvecklingssamarbetets mål och genomförande

Att fattigdomen ska avta är det huvudsakliga målet med
EU:s utvecklingspolitik. EU:s utvecklingspolitik följer den
utvecklingspolitiska resolutionen ”The European Consensus
on Development” som godkändes av rådet för allmänna frågor
och yttre förbindelser i november 2005. EU:s utvecklingspolitik täcker alla länder som får offentligt utvecklingsbistånd i
enlighet med OECD/DAC-principer och den grundar sig på
den internationella utvecklingspolitikens agenda och speciellt
på FN:s millenniedeklaration.

Den nya utvecklingspolitiska
resolutionen
Den nya utvecklingspolitiska resolutionen som godkändes i
slutet av år 2005 innehåller för första gången avsnitt som gäller
både EU och den Europeiska gemenskapen. Rådets, kommissionens och parlamentets gemensamma resolution styr EU:s politik
med alla de länder som OECD definierar som utvecklingsländer.
Tidigare var det resolutionen från år 2000 som styrde gemenskapens utvecklingsbistånd, och den gällde enbart gemenskapens
utvecklingssamarbete. Den nya resolutionen täcker också medlemsländernas nationella utvecklingssamarbete.
Resolutionen består av två delar. Den första innehåller hela
unionens utvecklingspolitik, det vill säga de målsättningar
och principer som styr både medlemsländerna och kommissionen. De grundar sig på internationella förbindelser som
medlemsländerna och kommissionen har ingått, i synnerhet på
att uppnå millenniedeklarationens utvecklingsmål. Den andra
delen är koncentrerad på de riktlinjer som styr hur gemen-

skapens bistånd förverkligas och vilken roll det spelar i EU:s
utvecklingssamarbete som helhet. Att reducera fattigdomen är
det huvudsakliga målet för EU:s utvecklingspolitik.
Del I: Europeiska unionens utvecklingsstrategi

I resolutionens första del “The European Union Vision of Development” finns nedtecknade de gemensamma principer som styr
verksamheten. Värderingarna som styr EU-verksamheten är
respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, god förvaltning,
jämställdhet, solidaritet och rättstaten. Vid sidan av att reducera
fattigdom betonas god förvaltning och respekt för mänskliga rättigheter vilket bildar en fundamental bas för långsiktig utveckling.
Principerna som styr samarbetet är ägarskap, partnerskap,
vikten av politisk dialog, jämställdhet och medborgarsamhällets deltagande. Regelbunden politisk dialog förs om respekten
för mänskliga rättigheter, demokratins principer och förverkligandet av rättstaten. Speciell uppmärksamhet fäster man vid
att stödja bräckliga stater.
Resolutionens första del innehåller också de förbindelser
som EU ingått på våren år 2005 gällande biståndets omfattning,
resultatrikhet, komplementaritet och politiska konsekvens.
Slutsatserna förpliktigar alla medlemsländer och kommissionen att fortsätta agera konsekvent och att ytterligare utveckla konsekvensen. För de tolv fastslagna sektorerna
behövs konkreta åtgärder för att hjälpa utvecklingsländerna
att uppnå millenniedeklarationens utvecklingsmål. Man bör
beakta utvecklingseffekterna när man gör politiska planer, på
alla politiska områden.
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Bild: Palestinska områden/EC/ECHO

Konsekvent utvecklingspolitik
För att millenniemålen ska uppnås krävs konsekvent
beslutsfattande, med andra ord koherens inom alla
politiska områden som påverkar utvecklingsländernas ställning. Medlemsländerna godkände år 2005
ett täckande program för konsekvens på tolv olika
områden:
● handel
● miljö
● säkerhet
● jordbruk
● ﬁske
● social globalisering och sysselsättning
● migration
● forskning
● informationssamhälle
● traﬁk
● energi
● klimatförändring
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Också i EU:s utvecklingspolitiska resolution förbinder man
sig att förstärka utvecklingspolitisk konsekvens på alla nivåer.
Kommissionen och medlemsländerna bereder ett arbetsprogram för att främja koherens i enlighet med resolutionen, där
man gör upp om verksamhetsprioriteter och slår fast rådets,
medlemsländernas och kommissionens roll, ansvarsområden
och tidtabeller.
Del II: Europeiska gemenskapens
utvecklingssamarbete

Resolutionens andra del ”The European Community Development Policy” definierar gemenskapens utvecklingsbistånd och
dess roll i EU:s totala utvecklingsbistånd. Huvudprincipen är
fortfarande att gemenskapens bistånd kompletterar medlemsländernas bistånd. Kommissionen spelar en speciell roll som
utvecklingspolitisk aktör – den är en politisk institution, den
är närvarande globalt och den har ett brett representationsnät.
Kommissionen är en ledande kraft i harmoniseringsprocessen,
det vill säga när det gäller att förenhetliga utvecklingssamarbetets förfaringssätt. Samtidigt utgör kommissionen drivkraften
för den europeiska utvecklingsdiskussionen. Kommissionen
är viktig för utvecklingsfostran och den gör utvecklingsfrågor
bekanta i stor utsträckning.
I resolutionen understryks behovet av att anpassa EU:s
utvecklingssamarbete på land- och regionnivå med behoven
och närmiljön. Skillnaderna mellan de minst utvecklade länderna, medelinkomstländerna och de bräckliga staterna kräver
att man använder sig av olika medel. Gemenskapen planerar
sina program med hjälp av strategirapporter rörande länder,

regioner och teman. När man gör upp en strategi beslutar man
om vilken politik som lämpar sig bäst för vart och ett område
och ser till att helheten är konsekvent.
Hur anslagen allokeras beslutar man på geografiska
eller tematiska grunder och tyngdpunkten ligger på de minst
utvecklade länderna. Hur regionala anslag allokeras och hur
medlen används bedöms utgående från kriterier som anknyter
till landets behov, handlingskapacitet och prestationsförmåga.
Man eftersträvar att koncentrera hjälpen för att garantera
att den leder till resultat. Sektorerna som man koncentrerar sig
på väljs genom dialoger med olika aktörer på landsnivå och
regional nivå. I programmen beaktar man också behovet av
tillräcklig flexibilitet. Harmonisering innebär samarbete mellan olika biståndsgivare för att stödja ett samarbetsland.
I enlighet med EU:s utvecklingspolitiska resolution framhäver
gemenskapens bistånd nio sektorer:
1) handel och regional integration
2) miljö och hållbar hantering av naturresurser
3) infrastruktur, kommunikation och trafik
4) vatten och energi
5) landsbygdsutveckling, regionplanering, jordbruk och
matsäkerhet
6) förvaltning, demokrati, mänskliga rättigheter och stöd till
ekonomiska och institutionella reformer
7) konfliktförebyggande och bräckliga stater
8) mänsklig utveckling
9) social kohesion och sysselsättning.
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Gemenskapens genomgående teman är:
- mänskliga rättigheter
- jämlikhet mellan könen
- demokrati
- god förvaltning
- barns och ursprungsbefolkningars rättigheter
- hållbar miljö
- hiv/aids

Kaffe på tork i Sydamerika i ett EU-understött projekt.
Bild: EC/ECHO/ H. Ramon Jarraud
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Dessutom understöds också i fortsättningen globala initiativ
och fonder med gemenskapens hjälp. De är viktiga när det gäller att sätta i gång nya politiska initiativ och förstärka initiativ
som redan existerar.
Gemenskapen förfogar över ett brett urval av metoder, som
tillför samarbetet mervärde. Budgetstödets betydelse växer
i framtiden. För de länder som klarar sig bäst utvecklar man
mera beständiga och förutsägbara stödformer. I gemenskapens
verksamhet understryker man mera resultat och framstegsmätare i fortsättningen. Projektstöd kan vara användbart i
särskilt svåra situationer och vid tillfällen då det inte går att
tillämpa budgetstöd. Den största delen av gemenskapens
utvecklingssamarbete förblir gåvobistånd. Europeiska investeringsbankens roll vid genomförandet av gemenskapens bistånd
ökar. Gemenskapen bedriver också utvecklingssamarbete med
betydande internationella organisationer. Beslut om vilka tillvägagångssätt som är bäst lämpade för enskilda samarbetsfall
görs i samband med programmens planering.

Hur ﬁnansieras EU:s utvecklingssamarbete?

EU:s utvecklingssamarbete finansieras ur två källor. Med EUbudgeten finansieras unionens stöd till Asien, Latinamerika,
Medelhavsländerna samt livsmedelsstödet och det humanitära
biståndet. Dessutom finansierar EU-budgeten projekt som har
anknytning till vissa sektorer eller teman, till exempel människorättsprojekt och miljöprojekt. Europeiska utvecklingsfonden
EUF finansierar samarbete med Länderna i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet (AVS-länderna).
Europeiska utvecklingsfonden verkar utanför EU-budgeten och dess betalningsandelar förhandlas skilt för varje
finansieringsperiod. År 2000 avtalade man om en nionde
Europeiska utvecklingsfond (9.EUF) som finansierar samarbetet mellan EU och AVS-länderna i enlighet med Cotonou-avtalet. Den nionde EUF omfattar 13,8 miljarder euro
varav Finlands andel är 1, 48 procent. Europeiska rådet tog
beslutet om en tionde EUF för åren 2008-2013 i december
2005. Fonden uppgår till 22 682 miljarder euro och Finlands
betalningsandel är 1, 47 procent.
Största delen av EU:s utvecklingssamarbete förverkligas i
form av gåvobistånd. Därutöver har beviljade krediter utgjort
mindre än tio procent av biståndet. Lånestödet kanaliseras
oftast genom Europeiska investeringsbanken EIB. EIB:s kapital
kommer delvis från kapitalmarknaderna och delvis från EGbudgeten och Europeiska utvecklingsfonden.

Bild: Nicaragua/EC/ECHO/ Susana Perez Diaz
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Vattenförsörjning inrättas som en del av nödhjälpen
i Myanmar. Bild: EC/ECHO/ Bernard Delpuech

Så högklassigt stöd som möjligt

EU har förbundit sig att höja
anslagen för utvecklingssamarbete
EU och dess medlemsländer har förbundit sig att höja anslagen för utvecklingssamarbete i FN:s millenniemåls anda.
EU har ställt som sitt mål att utvecklingsbiståndet i snitt ska
ligga på 0,56 procent av BNI år 2010. I enlighet med målsättningen förbinder sig de 15 gamla medlemsländerna att höja det
offentliga utvecklingsbiståndet till 0,51 procent och de tio nya
medlemmarna till 0,17 procent till år 2010. På motsvarande
sätt förbinder sig de gamla medlemsländerna att nå 0,7 procent
till år 2015, och de nya att nå 0,33 procent. Tyngdpunkten för
utvecklingsbiståndet ligger på de minst utvecklade länderna
och andra länder med låg inkomstnivå. EU har också förbundit
sig att rikta 50 procent av den utökade hjälpen till Afrika som
enligt uppskattningar är den världsdel som befinner sig längst
ifrån målet, dvs. att uppnå millenniemålen.
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För EU är hjälpens kvalitet och fruktbarhet lika
viktiga som att anslagen höjs. För att målen ska nås
krävs samarbete och att bidragsgivarna förenhetligar
sina tillvägagångssätt, det vill säga harmonisering.
EU förband sig år 2005 till Parisdeklarationen som
främjar harmonisering och resultatrikhet beträffande
biståndet.
Principerna i EU:s egen harmoniseringsplan är en
landsspeciﬁk synvinkel på harmonisering styrd av
samarbetslandet, att stödet är komplementärt, att
alla bidragsgivare kan ta initiativ till harmonisering
samt att skalan av hjälpmedel är bred.
EU eftersträvar att göra sin ﬁnansiering mera förutsägbar, till exempel genom att utveckla innovativa
och ﬂexibla ﬁnansieringsmekanismer. Man använder
mera allmänt budgetstöd och sektorbudgetstöd.
Stödets obundenhet är viktigt när det gäller att
åstadkomma mera resultat. Obundet stöd leder till
effektivare hjälp, reducerar kostnader och främjar
mottagarländernas utveckling och bruket av deras
egna resurser.

Beslut och förvaltning

EU har många olika nivåer som är involverade när man beslutar om utvecklingspolitik. Kommissionen, rådet och parlamentet innehar viktiga roller.
Kommissionen

Att genomföra gemenskapens utvecklingssamarbete är kommissionens uppgift. I kommissionen finns utvecklingssamarbetets huvudorgan och byrån för humanitärt bistånd, som
verkar under samma kommissionär. Byrån EuropeAid som
grundades år 2000 ansvarar för att biståndet förverkligas. EU:
s generaldirektorat för yttre förbindelser svarar för utvecklingslandsrelationernas politiska dimensioner. Också andra
generaldirektorat bidrar till att stödet förverkligas.
Medlemsländerna påverkar utvecklingssamarbetets
genomförande genom att delta i de kommittéers arbete som
bistår kommissionen. Kommittéerna ger utlåtanden på vars
grund kommissionen fattar sina beslut om genomförande.
Varje geografiskt område har sin egen kommitté, liksom också
ärenden som berör Europeiska utvecklingsfonden, livsmedelshjälpen och det humanitära biståndet.
Efter kommittéarbetet överförs genomförandet till målländerna, där representationerna har en viktig uppgift när det gäller uppföljningen och att ge råd med tanke på framtida politik.

Kommissionens förvaltningsreform
För att EU:s yttre verksamhet ska vara effektiv
behövs ett effektivt förvaltningsmaskineri i kommissionen. Europeiska kommissionens förvaltningsreform så gott som fulländades under år 2005.
I samband med reformen grundades byrån EuropeAid för att förverkliga biståndet och förvaltningen
av hjälpen fördelades på 80 representationer. När
programmen planeras fokuserar man på att fattigdomen ska avta. Samtidigt har man förbättrat
informationssystemen och personalens utbildning
och satsat på kvalitetskontroll.
Den utspridda förvaltningen har lett till 1500 nya
arbetsplatser på fältet. Arbetsmetoderna har
förbättrats genom att processerna förenklats.
Kommissionen har betonat uppföljningen av kvalitet,
resultat och relevans.
I och med att ansvaret för genomförandet har
överförts på mottagarländerna kan man bättre
styra projekten och uppmärksamma ﬂexibilitet och
ägarskap beträffande samarbetslandet. Både kommissionen och medlemsländerna har förbundit sig
att förbättra stödets resultatframgång och effektiva
förvaltning samt allokeringen till de allra fattigaste
länderna.
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Rådet

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, till vilket
ministrarna samlas en gång i månaden, beslutar om EU:
s utvecklingssamarbetes riktlinjer. Utvecklingsministrarna
möts i rådet minst en gång per ordförandeskapsperiod. Rådets
godkännande av kommissionens förslag bereds i rådets arbetsgrupper i vilka nationella tjänstemän från medlemsländerna
deltar. De riktlinjer som godkänns i ministerrådet återvänder
därefter till kommissionen för att omsättas i praktiken.
Ordförandelandet kan påverka riktningen för rådets
arbete. Rådet beslutar om den långsiktiga planeringen gällande användningen av anslag för utvecklingssamarbete, och
beslutar om den årliga budgeten vid parlamentets sida.
Parlamentet

Europaparlamentet kan påverka så väl omfattningen av de
medel för utvecklingssamarbete som integreras i budgeten,
som hur de allokeras. Däremot har parlamentet ingen direkt
beslutanderätt när det gäller Europeiska utvecklingsfondens
finansiering till länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna). På senare år har parlamentet strävat
efter större inflytande på AVS-samarbetet.

Internationella Ungdomsdagen ﬁras i EU-parlamentet.
Bild: EP/Catherine Juckler
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Länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS)

EU:s samarbete med AVS-länderna grundar sig i stor utsträckning på de långvariga samarbetsavtal som är kända som
Yaoundé- och Lomé-avtalen. Det senaste Lomé-avtalet, som är
det fjärde i ordningen, löpte ut i februari 2000 och ersattes av
Cotonou-avtalet som undertecknades i juni år 2000 och landsvis ratificerades på våren 2003. Huvudmålet med avtalet är att
reducera fattigdomen i AVS-länderna. För att nå målet främjar
man ekonomisk, social och mänsklig utveckling och stödjer
regionalt samarbete och integration. Jämställdhet mellan
könen och miljöfrågor beaktas exempelvis i allt samarbete.
I enlighet med Cotonou-avtalet stödjer EU AVS-ländernas
utveckling både genom utvecklingsbistånd och finansiering
som är reserverad för investeringar i den privata sektorn.
Avtalet betonar utvecklingsländernas eget ansvar; när man
överväger understödets omfattning beaktar man förutom
behovet av hjälp också hur väl partnerlandet har lyckats med
att förverkliga överenskomna ekonomiska och samhälleliga
mål. Samarbetet finansieras av Europeiska utvecklingsfonden.
I Cotonou-avtalet beslöts att handelsrelationerna mellan EU och AVS-länderna arrangeras med hjälp av regionala
ekonomipartnerskapsavtal, som måste harmoniera med WTOsystemet. Förhandlingar om avtalen påbörjades år 2002 och
meningen är att de ska vara i kraft till början av år 2008.
I och med de politiska bestämmelserna i Cotonou-avtalet
förbinder sig parterna till att respektera mänskliga rättighe-

Bild: Republiken Kongo/EC/ECHO/ François Goemans

ter, demokrati och rättstatens principer samt att främja god
förvaltning. Samarbetet täcker också konfliktförebyggande,
konfliktlösning och migrationsfrågor.
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EU:s Afrikastrategi

EU:s utvecklingspolitiks geografiska tyngdpunkt ligger i
Afrika, där det föreligger störst risk för att millenniemålen inte
ska uppnås inom den stipulerade tiden. Därför riktar EU allt
mer stöd till Afrikas länder.
Europeiska rådet godkände EU:s Afrikastrategi i december
2005. Strategidokumentet innehåller en mängd konkreta förbindelser och initiativ. Det utgör en täckande och enhetlig ram
för relationerna mellan EU och den afrikanska kontinenten.
Strategins centrala tyngdpunkter är fred, säkerhet, god förvaltning, ekonomisk tillväxt, regional integration och handel,
miljö, stöd av undervisnings- och hälsosektorer samt utökat
och kvalitativt bättre utvecklingssamarbete. Strategin sammanför många processer som redan existerar och innehåller
också förslag till nya synvinklar.
Strategin berör både Nordafrika och Afrika söder om
Sahara. De centrala samarbetsparterna i Afrika är Afrikanska
unionen och regionala organisationer. Man framhäver samarbete med andra aktörer (bland andra FN, internationella
finansieringsinstitut och nationalstater). De afrikanska samarbetsparterna deltog när strategin gjordes upp.
Tillsammans med Afrikanska unionen har man på tjänstemannanivå begrundat hur strategin ska genomföras. Som
redskap för genomförandet av strategin har man utarbetat en
matris där man bokfört alla EU:s förbindelser som nämns i
strategin samt alla förbindelser som har ingåtts på senare tid
i EU:s dialog med AU. Med hjälp av matrisen följer man upp
hur förbindelserna uppfylls under de närmaste åren. Under
Finlands ordförandeskapsperiod är det meningen att matrisen
ska uppdateras med ett par månaders mellanrum.
Bild: Moçambique/Matti Remes
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Medelhavsländerna (MEDA)

Länderna i Mellanöstern och Nordafrika är viktiga för EU
och utvecklingssamarbetet med dem är en del av unionens
utrikes- och säkerhetspolitik. Principerna för EU:s Medelhavspartnerskap avtalades i Barcelona år 1995. Då inleddes en
process vars syfte är att förstärka stabiliteten och säkerheten
i Medelhavsområdet och att främja EU-ländernas och Medelhavsländernas ekonomiska och samhälleliga välfärd. Det
handelspolitiska målet är att få till stånd ett frihandelsområde
till år 2010. Som en del av Barcelonaprocessen förs också dialoger mellan kulturerna och kulturellt samarbete bedrivs bland
annat genom Anna Lindh- stiftelsen.
Det tekniska biståndet och finansieringshjälpen kanaliseras till utvecklingsländerna i Medelhavsområdet genom
MEDA-programmet. Av gåvobiståndet används nästan 90
procent till bilaterala projekt och dryga 10 procent till regionala
projekt.
Unionen har godkänt programmet MEDA II, vars värde
uppgår till 5, 35 miljarder euro, för åren 2000-2006. Målen för
programmet är strukturell anpassning, att jämna ut utvecklingsskillnaderna och trygga social utveckling, att demokrati
och mänskliga rättigheter respekteras samt att det regionala
samarbetet blir effektivare. År 2007 blir MEDA-finansieringen, liksom TACIS-finansieringen, en del av det Europeiska
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI, European
Neighbourhood Policy Instrument). ENPI:s första finansieringsperiod täcker åren 2007-2013.

Mellanöstern och Nordafrika är viktiga for EU.
En fruktodlare från Libanon. Bild: Matti Nummelin
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Bild: Colombia/EC/ECHO/Karin Michotte

Asien och Latinamerika (ALA)

EU-kommissionen bedriver samarbete med sammanlagt 33
länder i Asien och Latinamerika. Samarbetet grundar sig på
bilaterala avtal som mångsidigt täcker samarbetets olika former. I ALA-samarbetet kan man på ett mera flexibelt och självständigt sätt besluta om samarbetsländer och finansiering,
än i AVS-samarbetet. EU-kommissionens budget innehåller
särskilda anslag för samarbete med Asien och Latinamerika
rörande utveckling, politik, ekonomi, kultur, återuppbyggnad,
bistånd till människor som har tvingats lämna sina hem samt
Afghanistans återuppbyggnad.
I samarbetet betonas, vid sidan av mindre fattigdom, tydligare än förut vikten av mänskliga rättigheter, demokrati, god
förvaltning, jämställdhet, kultur och miljö.
Många ALA-länder hör till de utvecklingsländer som har
det bäst ställt. EU:s finansiella stöd till dem är blygsamt i
förhållande till befolkningsmängderna. Gemenskapens stöd
riktas till att reducera fattigdomen i områdets fattigaste länder
och i de fattigaste delarna av de mera utvecklade länderna.
ALA-samarbetet indelas i tekniskt, ekonomiskt och finansiellt samarbete. Anslagen för det ekonomiska samarbetet är
avsedda för verksamhet som gagnar både EU:s och ALA-ländernas intressen – bland annat utbildning, teknologiöverföring
och stöd av handel, energibransch, miljö och förvaltning.
I budgeten för år 2005 reserverades ungefär 623 miljoner
euro för samarbete med Asiens länder, där ingick 164 miljoner
euro för återuppbyggnaden av Afghanistan. För samarbetet
med Latinamerika reserverades 442 miljoner euro.

Bild: Kambodja/EC/ECHO/ Alain Robyns

ALA-kommittén som bistår Europeiska kommissionen behandlar samarbete, projekt och program i Asiens och Latinamerikas utvecklingsländer. Kommitténs arbete täcker tekniskt
och ekonomiskt samarbete samt det finansiella samarbetets
anslag. ALA-kommittén samlades sju gånger under år 2005
och behandlade 36 projektpresentationer som hänförde sig till
Asien och som sammanlagt uppgick till ett värde av 938 miljoner euro. ALA-kommittén behandlade 19 Latinamerikaprojekt
vilkas sammanlagda värde var 408 miljoner euro.
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Humanitärt bistånd

ECHO gav humanitärt bistånd till tsunamioffren i Sri Lanka.
Bild: EC/ECHO/ Amadieu Altafaj

EU-kommissionens kontor för humanitärt bistånd ECHO
(European Commission Humanitarian Aid Office) finansierar
humanitärt bistånd ur gemenskapsbudgeten med ungefär
600 miljoner euro varje år. Kanalerna för stödet är europeiska
medborgarorganisationer (60 procent), FN-organisationer (30
procent) och övriga internationella organisationer (10 procent).
Då EU:s medlemsländer dessutom bidrar med humanitärt
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bistånd för cirka 2000 miljoner euro årligen, innebär det att EU
som helhet betraktad är världens största givare av humanitärt
bistånd.
ECHO grundades i samband med Balkankrisen år 1992.
Förutom sin egen årsbudget kan ECHO utnyttja medel i
gemenskapens nödfallsfond (Emergency Aid Reserve). Nödfallsfonden uppgår till 220 miljoner euro. Ifjol lyftes 100
miljoner euro ur den för tsunamikatastrofens hjälpbehov.
Tidigare har nödfallsfondens medel använts till bland annat
det forna Jugoslavien, området vid Afrikas stora sjöar, Kosovo,
Afghanistan, Irak och södra Afrikas kriser. Dessutom har stöd
beviljats för att åtgärda den förödelse som El Niño förorsakade
i Stillahavsområdet.
År 2005 fattade ECHO över 150 biståndsbeslut och riktade
stöd till 85 länder. ECHO har 185 europeiska medborgarorganisationer som samarbetspartners, av de finländska har Finland
Röda Kors och Kyrkans utlandshjälp deltagit.
ECHO:s biståndsplaner och beslut godkänns av EU:s kommitté för humanitärt bistånd (Humanitarian Aid Committee,
HAC). I kommittén diskuteras också sammanordning av medlemsländernas eget stöd. EU:s ordförandeland står vanligtvis
värd för ett inofficiellt kommittémöte där medlemsländernas
chefer för humanitärt bistånd deltar och inofficiellt diskuterar
speciella strategier eller tematiska frågor.
ECHO understryker att FN:s byrå för humanitärt bistånd
(OCHA) ska inneha en ledande roll vid koordineringen av det
internationella humanitära biståndet. ECHO poängterar vikten
av att förebygga naturkatastrofer och de skador de förorsakar.

ECHO:s kvalitetskriterier är en noggrann behovsbedömning,
en rättvis fördelning och ett så kallat kontinuumstänkande.
Det innebär att det humanitära biståndet inte ska lämna invånarna i ett krisområde vind för våg då biståndet upphör, utan
att hjälpen måste kompletteras med återuppbyggnad. Det förutsätter både internationell koordination och samarbete mellan
kommissionens olika verksamhetsformer.
År 2005 var ECHO:s största mål för bistånd (i miljoner euro):
●
●
●
●
●
●
●

tsunamioffren
offren för jordbävningen i Pakistan
Sudans flyktingar
Kongos flyktingar
Mellanösterns flyktingar
Tjetjeniens flyktingar
Liberias flyktingar

120
50
45
40
30
29
28

Hur stödet riktas avgörs av behovet av humanitärt bistånd.
Kommittén för humanitärt bistånd godkänner varje år en årsstrategi för ECHO, som också betonar att så kallade glömda
kriser ska få uppmärksamhet. Avsikten med ECHO är att de
mål som endast får liten finansiering av EU:s medlemsländer,
ska få kompletterande stöd.
Till tematisk finansiering används tre procent och till stöd
av katastrofberedskap två procent av det totala stödet.
ECHO:s generaldirektör är Antonio Cavaco från Portugal.
ECHO:s webbplats hittas på adressen europa.eu.int/comm/

Palestinska ﬂyktingars omplaceringsprojekt i Syrien.
Bild: EC/ECHO/Robert Watkins
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Livsmedelshjälp i Demokratiska Republiken Kongo. Bild: EC/ECHO/François Goemans

Livsmedelshjälp

Livsmedelshjälpen är en betydande del av det utvecklingssamarbete som Europeiska kommissionen administrerar. Den
största delen av hjälpen styrs genom Världslivsmedelsprogrammet WFP.
Syftet med den direkta livsmedelshjälpen är att lindra
effekterna av katastrofer antingen de har orsakats av människor eller av naturen. EU anser inte att utdelning av livsmedel
är det bästa sättet för att förbättra bestående matsäkerhet
men livsmedelshjälp utifrån fungerar som skyddsnät för de
allra mest sårbara befolkningsgrupperna och är nödvändigt
i katastrofsituationer. Maten som delas ut anskaffas alltid så
nära det drabbade området som möjligt för att inte de lokala
marknadernas verksamhet ska rubbas.
Med sina utvecklingsprogram strävar EU efter att förbättra matsäkerheten permanent genom att påverka utökning
av målländernas egen livsmedelsproduktion. Kommissionen
beviljar också budgetstöd för att förbättra målländernas egen
matsäkerhet.
EU:s kommitté för matsäkerhet och livsmedelshjälp godkänner finansieringsförslagen som gäller livsmedelshjälp och
matsäkerhetsprojekt, och ärendena som behandlas i kommittén
bereds i kommissionen. Medlemsländerna påverkar politiken
om livsmedelshjälp i en arbetsgrupp som leds av ordförandelandet.

Livsmedelshjälp delas ut i Guinea. Bild: EC/ECHO/ Benoit Collin
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EU:s stöd till medborgarorganisationer

Några ungdomar bekantar sig med Europaparlamentet på
internationella Ungdomsdagen år 2004.
Bild: EP/Catherine Juckler
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EU:s medlemsländers medborgarorganisationer kan anhålla
om finansiellt stöd av EU för utvecklingssamarbetsprojekt.
Än så länge har det kommit färre ansökningar från finskt
håll än från de övriga EU-länderna, men de finska organisationernas ansökningar har varit framgångsrika och ungefär 60
procent av dem har godkänts.
Finländska medborgarorganisationer som intresserar sig
för kommissionens projektstöd bildade år 2002 en organisation
för samarbete och rådgivning, Kehys r.f. EU-föreningen Kehys
r.f. ger råd och informerar organisationer i ärenden som rör
kommissionfinansiering. Kehys r.f. fungerar också som de
finska organisationernas representant i EU:s utvecklingssamarbetsorganisationers paraplyorganisation Concorde.
I projekt som finansieras via EU:s gemensamma finansieringsprogram för medborgarorganisationer bör organisationernas självfinansieringsandel vanligen vara 15 procent.
Självfinansieringsandelarna varierar mellan olika finansieringsprogram. EU-kommissionen har fastslagit ett minimumkrav för projekten som föreskriver att kommissionens stöd
måste vara minst 50 000 euro och organisationens självfinansieringsandel minst 12 500 euro.

Människor får vatten från en vattentanker i Irak. Bild: EC/ECHO/UNICEF
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