FN-forbundets landsmøde den 23.-24. oktober 2004
Vedtaget udtalelse

Forhøj udviklingsbistanden - tag ansvar for at 2015 Målene nås!
Næste år i 2005 skal der gøres status for, hvor langt verdenssamfundet er nået med at
gennemføre 2015 Målene, som er en konkret udmøntning af Millennium erklæringen fra FN og
Verdens statsledere fra år 2000. Næste år er der bare 10 år til, at de otte mål skal være opfyldt,
herunder at antallet af mennesker, som lever under fattigdomsgrænsen, skal være halveret.
FN-forbundet glæder sig over, at der på nogle områder og i nogle regioner er sket store fremskridt,
og man er godt på vej mod opfyldelse af målene. I Afrika syd for Sahara er der imidlertid få
fremskridt og fortsat meget store problemer. Udover fattigdomsproblemer er regionen ramt af
langvarige konflikter og stor udbredelse af HIV/AIDS. FN-forbundet understreger behovet for en
ekstraordinær indsats i Afrika, hvis 2015 Målene skal nås. Især i Afrika er der behov for en fælles
indsats mellem landene selv og de velstillede lande i verden. Kun gennem et stærkt og
forpligtende internationalt samarbejde er det muligt at løse problemerne og skabe en bæredygtig
udvikling.
Forpligtelsen til samarbejde om et globalt partnerskab for udvikling er samlet i Mål 8, og her har de
rige lande en særlig forpligtelse. Mens regeringerne i udviklingslande har det primære ansvar for,
at kvinder ikke diskrimineres, at børnene kommer i skole og at sundhedsvæsenet forbedres o.s.v.,
har de udviklede lande det primære ansvar for at skabe rammerne for en verden med rimelige og
fair vilkår samt sikre, at der er midler til finansieringen af udviklingen.
FN-forbundet opfordrer derfor den danske regering til at arbejde for:
• at regeringerne i alle lande forpligter sig på 2015 Målene og bidrager aktivt til, at de nås
• at 2015 Målene og opfølgningen på FN’s konference om udviklingsfinansiering ses som to
sider af samme sag. Hvis status for 2005 viser, at mangel på fremskridt skyldes mangel på
international finansiering, må der skaffes flere midler;
• at sikre fattige adgang til kommunikationsteknologi, sådan at alle kan bruge den nyeste
viden som middel til at opfylde 2015 Målene;
• at presse på for bedre regeringsførelse, menneskerettigheder og demokrati, også som
bidrag til at Målene kan nås;
• at skabe gode globale rammer, så udviklingslandene i højere grad kan klare sig på
verdensmarkedet via afskaffelse af landbrugsstøtte, subsidier, toldmure og andre
handelshindringer i den rige del af verden;
• at sikre en mere ligelig fordeling af ressourcerne på globalt plan.
Ligeledes opfordrer FN-forbundet den danske regering til at bruge pladsen i Sikkerhedsrådet til at
sætte en bredere sikkerhedspolitisk dagsorden, der også omfatter sociale, økonomiske og
miljømæssige aspekter.
Endelig opfordres regeringen til at foreslå, at den danske udviklingsbistand forhøjes til 1 pct. af BNI
og i øvrigt at arbejde for en samlet økonomisk ramme for den globale udviklingsindsats på 1,5 pct.
Det er ikke troværdigt, at den danske regering fortsætter nedskæringerne i ulandsbistanden
samtidig med det store behov for midler til udvikling og ønsket om at profilere sig på at føre en
aktiv udenrigs- og udviklingspolitik.

