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LEDER
Initiativer for studerende vinder EØSU’s 
civilsamfundspris 2011

Kære læsere
Først ængstelse, dernæst pessimisme har været 
hverdagen for mange europæere gennem de 
seneste måneder. Den aktuelle økonomiske krise 
har enorme sociale omkostninger i form af ung-
domsarbejdsløshed, social udstødelse og sværere 
og sværere betingelser for stadig fl ere SMV’er. Vi 
kan ikke ignorere, at der er gode grunde til at være 
bekymret for vores fremtid, europæernes fremtid.

Inden vi kaster håndklædet i ringen, bør vi imidlertid se tilbage på EU’s historie, 
og så vil vi opdage, at det har været en fælles succeshistorie, trods det at forskellige 
typer af kriser altid har luret i horisonten. En hel generation af europæere er vokset 
op med de værdier, som har skabt dette ambitiøse politiske, sociale og økonomiske 
projekt. Disse principper har givet store resultater, og to af disse er, at EU er verdens 
mest attraktive enhedsmarked med den største grad af politisk integration blandt 
lande noget sted i verden. I løbet af de sidste 61 år har solidaritet, integration og 
innovation givet vores generation helt nye og bedre muligheder. Derfor må vi ikke 
give afk ald på vores værdier.

Forsvar af de europæiske værdier betyder, at en langsigtet vision må kombineres 
med evnen til at reagere hurtigt. På den ene side repræsenterer Europa 2020-strate-
gien en vidtspændende reformdagsorden, der skal sikre bæredygtig vækst og gøre 
Unionen mere modstandsdygtig i fremtiden. Sådan forbedres konkurrenceevnen 
ved hjælp af innovation, og sådan skabes der bedre jobmuligheder for de unge 
europæere, der har det svært på grund af krisen. I vores daglige arbejde i udvalget 
har vi altid holdt fokus på den lange bane, hvilket betyder, at vi vedtager udtalelser 
og afh older off entlige høringer om alle spørgsmål, der berører det europæiske 
civilsamfund. Denne daglige indsats er vores bidrag til Europas fremtid.

På den anden side stiller den aktuelle situation krav om øjeblikkelige foran-
staltninger for at sikre tilliden til vores langsigtede projekt, og det er netop, hvad 
udvalget havde i tankerne på sin seneste plenarforsamling. Dér drøft ede vi euro-
obligationer, fi nansiel regulering og fi nanspolitik, og endnu engang udgjorde vores 
institution et forum for udveksling af civilsamfundets forskellige synspunkter.

Europas borgere har valgt meget forskellige regeringer igennem de sidste seks 
årtier. Alle disse politiske repræsentanter har gjort europæisk integration til en 
drivkraft  for velfærden i Europa. Det bedste eksempel herpå er den stadige for-
bedring af det indre marked, hvortil mange af EØSU’s udtalelser og initiativer 
har bidraget. På Det Europæiske Råds møde i december blev man enige om en 
række vigtige foranstaltninger, men det europæiske civilsamfund, som vi repræ-
senterer, fortæller os hver dag, at vi har brug for mere Europa. Det budskab har 
vi hørt i mere end 50 år i EØSU, og det bør få beslutningstagerne til at træff e de 
nødvendige foranstaltninger.

Anna Maria Darmanin
EØSU’s næstformand
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Erasmus Student Network (ESN) 
(Netværket af Erasmusstuderende) 
har med programmet »SocialE-
rasmus« vundet EØSU’s civilsam-
fundspris i 2011. Siden lanceringen 
af programmet i 2008 har hundred-
vis af udvekslingsstuderende frivilligt 
påtaget sig opgaver af højst forskellig 
art — fra at plante træer til at spille 
julemand for børn på lokale hospi-
taler, donere blod eller bekæmpe 
skovbrande.

Idéen er at hjælpe de studerende 
med at knytte bånd til deres værts-
land ved at opfordre dem til at deltage 
i aktiviteter, der gavner lokalsamfun-
det. »Nogle mennesker tror, at inter-
nationale studerende kommer, tager 
hvad de har brug for, og så forlader 
landet. Men dette projekt viser lokal-
befolkningen fordelene ved Erasmus 
og skaber reel integration«, forklarer 
ESN’s formand, Tania Berman.

Andenpræmien gik til European 
Alternatives for deres årlige Tran-
seuropaFestival, som i  maj 2011 
afh oldtes samtidigt i 12 europæiske 
byer med musik, film, udstillinger, 
foredrag og debatter på programmet. 
TranseuropaFestival er på én gang en 
kulturel festival og et politisk arrange-
ment, der med gratis off entlige arran-
gementer i hele Europa sætter fokus 
på politisk integration, solidaritet, 
social mangfoldighed, tolerance og 
udveksling. »Vi kæmper for et alter-
nativt Europa, et demokratisk Europa 
skabt af folket, hvor alle borgere er 
lige«, siger Niccolò Milanese, med-
formand for European Alternatives, 
som består af enkeltpersoner og lokale 
grupper fra ca. 17 EU-lande og lande 
uden for EU.

Tredjepræmien tilfaldt Organising 
Bureau of European School Student 
Unions (OBESSU), som er en plat-

form for samarbejde mellem nationale 
elevsammenslutninger på almen- og 
erhvervsfagligt gymnasieniveau fra 
21 europæiske lande. OBESSU orga-
niserer kampagner for at fremme 
skoleelevers rettigheder. »Light on 
the Rights«-busturen, som OBESSU 
har fået tredjepræmien for, startede 
i eft eråret 2010, hvor OBESSU-akti-
vister gennemførte en busrundrejse 
på 10 000 km gennem Europa, der 
gav dem indsigt i de udfordringer, 
skoleelever står over for fra Balkan til 
Finland. Den var en del af et større 
projekt til støtte for den europæiske 
erklæring om elevrettigheder og den 
ledsagende kampagne »Light on the 
Rights«. »Vi betragter præmien som et 
skub fremad for erklæringen om elev-
rettigheder«, siger generalsekretæren, 
Viviana Galli. 

For EØSU’s formand, Staff an Nils-
son, er civilsamfundsprisen et symbol, 
der skal understrege de fremragende 
initiativer, som civilsamfundets aktø-
rer i Europa har taget ved at udvikle 
projekter, som har haft en positiv 
indvirkning på EU-borgernes daglig-
dag, og som har fremmet europæisk 
identitet og integration. Det tema, han 
havde valgt for 2011, var »Dialog og 
deltagelse, der fremmer EU’s værdier: 
integration, mangfoldighed, solidari-
tet og tolerance«. (cw) ●

Yderligere oplysninger kan hentes 
på adressen:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-soci-
ety-prize-2011

2012 er det europæiske år for aktiv 
aldring og solidaritet mellem genera-
tionerne. Det giver os alle en anled-
ning til at tænke over, at europæerne 
lever længere og er ved bedre hel-
bred end nogensinde før — og indse, 
hvilke muligheder det giver.

Udfordringen for politikere og 
interessenter bliver at forbedre 
mulighederne for aktiv aldring 
i almindelighed og for at leve uaf-

hængigt ved at gøre en indsats 
på så forskellige områder som 
beskæft igelse, sundhed, sociale tje-
nester, voksenundervisning, frivil-
ligt arbejde, boliger, it-tjenester og 
transport.

Tanken med det europæiske år 
er at skabe opmærksomhed om 
problemstillingerne, og hvordan de 
bedst tackles, men først og fremmest 
skal det få alle beslutningstagere og 

interessenter til at sætte sig nogle 
mål og gøre noget for at opfylde 
dem. 2012 bør være mere end en 
debat: Det bør skabe konkrete resul-
tater. (ail) ●

Vinderne af EØSU’s civilsamfundspris
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Den eneste vej ud 
af krisen: mere Europa

Andendagen på EØSU’s 476. ple-
narforsamling blev indledt med en 
erklæring ved udvalgets formand, 
Staffan Nilsson, under overskriften 
»Overvindelse af krisen — på vej mod 
et politisk program for en bæredygtig 
genopretning«. Ifl g. Staff an Nilsson er 
der kun én måde at få EU ud af den 
fi nansielle, gældsmæssige, økonomi-
ske og sociale krise på, nemlig dybere 
europæisk integration. Der er behov 
for mere Europa på det fi nanspolitiske 
område, fælles ansvar for den risiko, 
der udgår fra statsgælden, genetab-
lering af den økonomiske balance på 
lang sigt samt vækst, bedre konkur-
renceevne og job. Fællesskabsmeto-
den og Kommissionens lederrolle bør 
i henhold til Staff an Nilsson styrkes. 
Formanden understregede, hvor vig-
tigt det er at sikre vores økonomiske og 
sociale model, og erklærede, at udval-
get er fast besluttet på at udbygge sit 
netværk af nationale økonomiske og 
sociale råd. Endvidere er det ifl g. Staf-

Hvidbog om transport 

Den 5. december 2011 afh oldt EØSU 
og Kommissionen en fælles endags-
konference i EØSU’s hovedbygning 
under overskrift en »Det europæiske 
civilsamfunds holdning til hvidbo-
gen«. Her mødtes en lang række for-
skellige transportbrugere og andre 
berørte parter for at drøft e deres syn 
på dette vigtige politiske dokument. 
Som EØSU’s formand, Staff an Nils-
son, understregede: »Vi er her i dag, 
fordi de foranstaltninger, der foreslås 
i EU’s plan, skal have massiv støtte fra 
det europæiske civilsamfund for at 

komme til fuld nytte. Hovedformålet 
med konferencen i dag er derfor at 
betragte Kommissionens forslag med 
et kritisk blik.« 

Kommissionen fremlagde sin 
»Køreplan for et fælles europæisk 
transportområde« i marts 2011. Den 
indeholder 40 specifi kke initiativer for 
det kommende årti, som sigter mod at 
opbygge et konkurrencedygtigt trans-
portsystem for at øge mobiliteten, 
fj erne væsentlige hindringer på nøg-
leområder og skabe vækst og beskæf-

Fra venstre til højre: Pierre Jean Coulon, EØSU’s ordfører, Siim Kallas, næstformand for Kommissionen med ansvar for transport, Staff an Nilsson, EØSU’s formand, Jacki Davis, ordstyrer ved konferencen, 
Anna Midera, vicedirektør i det polske transportministerium, og Antonio Costa, Regionsudvalgets ordfører

tigelse. Samtidig er det meningen, at 
Europas afhængighed af importeret 
olie skal mindskes markant og at CO
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udledningen fra transport skal reduce-
res med 60 % inden 2050. 

De berørte parter er blevet konsul-
teret ad fl ere omgange under udarbej-
delsen af hvidbogen, og den er blevet 
gransket nøje af EU-interessenter 
siden udgivelsen. På konferencen fi k 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget imidlertid lejlighed 

til at formidle deres synspunkter til 
en bredere off entlighed. Pierre Jean 
Coulon, ordfører for EØSU’s udta-
lelse, betonede, at »det bliver helt 
sikkert vanskeligt at skabe den rette 
balance mellem at opnå køreplanens 
langsigtede mål for reduktion af CO
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udledning og samtidig fortsætte med at 
opfylde Europas transportbehov«. Han 
konkluderede, at »det vil kræve mere 
vejledning fra Kommissionens side«.

Tre EU-borgere var også blevet ind-
budt til at deltage aktivt i diskussionen 

og formulere deres hovedforventnin-
ger som almindelige transportbrugere. 
»Vi er —  lige som Kommissionen 
— klar over, at det kan blive vanskeligt 
at opnå tilstrækkelig politisk og off ent-
lig konsensus om nogle af forslagene 
i  hvidbogen«, fremhævede EØSU’s 
formand og fortsatte: »I de næste tre 
år vil EØSU arbejde på at fremme en 
regelmæssig debat med civilsamfundet 
om gennemførelsen af foranstaltnin-
gerne i hvidbogen.« (ac) ●

fan Nilsson nødvendigt at inddrage alle 
interesseparter, hvis der skal fi ndes en 
vej ud af krisen, som er acceptabel ud 
fra et socialt synspunkt.

Formanden for det franske økono-
miske og sociale råd, Jean-Paul Dele-
voye, holdt en realistisk, proeuropæisk 
tale og erklærede sig overbevist om, at 
Europa ikke er en del af problemet, 
men af løsningen. For ham betyder 
dybere integration frem for alt, at med-
lemsstaterne erkender EU’s potentiale.

De tre gruppeformænd erklærede 
deres støtte til begge talere. Georgios 
Dassis (Lønmodtagergruppen) gav 
udtryk for bekymring for de fi nansielle 
markeders magt, Luca Jahier (Gruppen 
Andre Interesser) opfordrede til ind-
førelse af et struktureret system med 
euroobligationer, og Henri Malosse 
(Arbejdsgivergruppen) pegede på 
behovet for bedre uddannelse og mere 
støtte til SMV’erne. (asp) ●

Det fælles europæiske luftrum 
er for vigtigt til at slå fejl

På højniveaukonferencen i Wars-
zawa den 28. november kunne man 
tydeligt mærke, at det hastede med 
at få set på den vaklende gennemfø-
relse af den anden pakke om det fæl-
les europæiske luft rum II (SES II). 
Pakken, der blev vedtaget for to år 
siden og havde til formål at afvikle 
den dyre og ineff ektive opdeling af 
det europæiske luft rum langs nati-
onale grænser, er endnu ikke trådt 
i kraft . 

»Der er stadig lang vej til opret-
telsen af et fælles europæisk luft -
rum. Vi risikerer ikke at kunne 
imødekomme den stadigt stigende 
eft erspørgsel på fl yrejser i de kom-
mende år«, advarede Siim Kallas, 
EU-kommissær for transport. Dette 
synspunkt deltes af Jacek Krawczyk, 
næstformand i EØSU og ordfører 

på adskillige udtalelser om SES II: 
»En manglende gennemførelse af 
pakken vil have en enorm negativ 
indvirkning på den europæiske 
luft farts fremtid og vil ramme både 
operatører og passagerer.«

Pakkens hovedelement er opret-
telsen af funktionelle luftrums-
blokke (FAB), inden for hvilke der 
leveres luftfartstjenester på bag-
grund af skrappe præstationskrav 
uden hensyntagen til nationale 
grænser. Dog er kun to ud af de 
planlagte ni blokke blevet ført ud 
i  livet: Danmark-Sverige og Det 
Forenede Kongerige-Irland. Med 
en opfordring til de lande, der 
tøver med at etablere funktionelle 
luft rumsblokke, sagde Jacek Krawc-
zyk: »Aft aler skal holdes. Man kan 
ikke løbe fra, hvad man har lovet.« 

Den forsinkede gennemførelse 
blev yderligere påpeget af kommis-
sær Kallas, som sagde, at kun fem 
EU-lande har opfyldt de aft alte mål 
for kapacitet og omkostningseff ek-
tivitet. »Jeg er ikke her for at hænge 
enkelte lande ud, men det er des-
værre åbenlyst, at tænkepausen er 
slut. Nu er vi nødt til at få resultater 
på bordet«, sagde han. 

Sławomir Nowak, den nye polske 
transportminister og repræsentant 
for det polske formandskab, gjorde 
det i tråd med landets »åben dør«-
politik klart, at »det fælles europæi-
ske luft rums eksterne dimension er 
af stor betydning for Polen«. Med 
henvisning til konferencens navn, 
»Gennemførelse af det fælles euro-
pæiske luft rum (SES) og dets udvi-
delse ud over EU’s grænser«, sagde 
han, at »det fælles luft fartsområde 
bør ikke slutte ved EU’s grænser«.

Konferencen afsluttedes med 
vedtagelsen af Warszawaerklærin-
gen, der gentager behovet for en 
snarlig gennemførelse af SES II, 
som vil »medføre betydelige for-
dele for alle involverede aktører«. 
»Det fælles europæiske luft rum er 
for vigtigt til at slå fejl«, lyder det 
i erklæringen. 

Ca. 300 personer tog del i den vel-
lykkede konference, som var et fæl-
les arrangement mellem det polske 
rådsformandskab, Kommissionen 
og Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg. (mb) ●

Fra venstre til højre: Jacek Krawczyk, næstformand i Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Sławomir Nowak, polsk minister med ansvar for transport, byggeri og maritim 
økonomi, og Siim Kallas, næstformand for Kommissionen med ansvar for transport 
Kilde: Det polske ministerium for transport, byggeri og maritim økonomi
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Forberedelse til Rio+20

Er en bæredygtig økonomi 
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Kære læsere
Den kommende FN-konference på topni-
veau om bæredygtig udvikling, der afh oldes 
i Rio de Janeiro, vil fokusere på, hvordan vi 
gør økonomien grønnere og mindsker fat-
tigdommen. Disse to områder er indbyrdes 
forbundne. Topmødet har til formål at forny 
vore politiske lederes engagement med hensyn 
til at opfylde de globale mål om bæredygtig 
udvikling. 

Selv om der bør bakkes op om sådanne initiativer, er konferencen en passende 
påmindelse om, at politik og politiske foranstaltninger ikke alene kan besejre fat-
tigdom og sygdom eller sikre rent vand og ren luft . Der er mindre end fem år til, 
at millenniumudviklingsmålene skal være opfyldt, og næsten en milliard men-
nesker sulter stadig. 

Disse problemer kender ingen grænser. Fornyet politisk engagement kan ikke 
alene bygge skoler, rense luft en eller ændre ved vores overdrevne forbrug. Hvis hver 
eneste af os havde det samme forbrugsmønster som indbyggerne i de rige lande, 
ville der være brug for ni planeter ligesom jorden til at opsuge al verdens CO

2
.

Regeringer på alle niveauer må påtage sig et globalt ansvar. Hvis det skal fun-
gere, er det nødvendigt, at civilsamfundet deltager i alle overgangsfaser. Dette 
indebærer fastlæggelse af strategier og planlægning, gennemførelse af ændringer 
og sammenhængende opfølgning. Civilsamfundet bør have indfl ydelse på Rio+20, 
da det reelt er civilsamfundet, som vil komme til at udforme de politiske foranstalt-
ninger, administrere og gennemføre adfærdsændringer hen imod en bæredygtig 
og grønnere fremtid. Civilsamfundet kan bane vejen for en overgang. 

EØSU vil lægge pres på verdenslederne i Rio for at få dem til at investere 
i bæredygtige teknologier og projekter og samtidig udfase de støtteformer, som 
skader miljøet. En retfærdig overgang til en grøn økonomi kræver dialog med 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter om overgangens konsekvenser for 
arbejdsmarkedet og samfundet generelt.

Vi må sikre en dialog mellem civilsamfundet og beslutningstagerne og internt 
i disse grupper. Civilsamfundet vil både anbefale og gennemføre de nødvendige 
politikanbefalinger.

Vi er parate. Vi er en del af forandringen.

Staff an Nilsson
Formand for EØSU

Som forberedelse til FN’s Rio+20-top-
møde i juni vil EØSU den 7.-8. februar 
2012 være vært for en stor konference 
om bæredygtig udvikling, hvor formå-
let er at give udtryk for det europæiske 
civilsamfunds holdninger til Rio+20 og 
bidrage til topmødets succes. EØSU 
vil fremlægge sine konklusioner for 
forhandlingsparterne ved FN-konfe-
rencen og for civilsamfundspartnere 
i hele verden.

Eft er en præsentation af den nuvæ-
rende status for Rio+20-processen 
vil man på EØSU’s konference have 
fokus på grøn økonomi som et værk-
tøj, der kan forbedre den bæredygtige 
udvikling ved at respektere naturres-
sourcernes begrænsninger. Den første 
overordnede debat ser på det europæi-
ske bidrag inden for bæredygtighed, og 
den eft erfølgende tager fat på bæredyg-
tig udvikling i lande uden for EU. 

Under de fi re nedenstående work-
shopper vil der være mulighed for en 

Bæredygtighed drejer sig om langt mere 
end blot miljøet. Betydningen af bære-
dygtighed gør sig gældende i  samtlige 
økonomier og forvaltninger og berører 
mennesker fra alle samfundslag. Løsnin-
ger på globale problemer indebærer der-
for nødvendigvis, at bæredygtighed fl ettes 
ind i mange helt forskellige politikker.

I betragtning af hvor afh ængige vi er 
af hinanden i vores globaliserede verden, 
er det forbavsende, at der stadig mangler 
bæredygtige løsninger. Der fokuseres oft e 

mere dybdegående debat om de for-
skellige spørgsmål og for at opstille 
konklusioner for konferencen:

 ■ mad, vand og energi til alle

 ■ bæredygtigt forbrug og bæredygtig 
produktion

 ■ en retfærdig overgang til en grøn 
økonomi — den sociale dimension

 ■ inddragelse af civilsamfundet 
i overgangen til en grøn økonomi.

I løbet af det sidste år har EØSU 
arbejdet sammen med aktører i EU og 
resten af verden for at forberede sig 
til Rio+20, og udvalget planlægger at 
fremlægge en fælles erklæring på FN-
konferencen sammen med tilsvarende 
organisationer i  Brasilien, Indien, 
Kina, Rusland og Sydafrika. 

Efter et omfattende samråd med 
det europæiske civilsamfund, som 

på kortsigtede fordele og kortsigtet fortje-
neste uden hensyntagen til de langsigtede 
konsekvenser. I takt med vores stigende 
eft erspørgsel eft er ressourcer og energi 
bliver de overordnede udfordringer, vi 
stilles over for, mere og mere komplekse. 
Det er logisk nok.

Den verden, vi lever i, drives af økono-
mien og styres af mennesker. Men vores 
økonomiske maskines oft e ødelæggende 
påvirkning af miljøet har direkte kon-
sekvenser for milliarder af mennesker. 
I mange regioner, der er afhængige af 
agerbrug og husdyrbrug, bliver knaphe-
den på vand, en primær ressource, stadigt 
større. Fossile brændstoff er forgift er vores 
vandløb og luft en over os. Forandringer 
i naturens balance betyder, at mange dyr 
og planter ikke længere kan overleve. Fat-
tigdoms- og sundhedsproblemer, som 
allerede er udbredte, forværres af disse 
faktorer.

Vi må afk oble økonomisk vækst fra 
miljøbelastning. Det er grundlaget for 
en grøn økonomi. En grøn økonomi kan 

blev organiseret af EØSU’s Obser-
vatorium for Bæredygtig Udvikling 
i form af en række høringer, vedtog 
EØSU i september 2011 en udtalelse, 
der skitserer civilsamfundets bidrag til 
Rio+20. Udtalelsen er et bidrag til Den 
Europæiske Unions holdning vedrø-
rende bæredygtig udvikling, som eft er-
følgende blev fremlagt for sekretariatet 
for FN’s Rio+20-konference. 

EØSU’s holdning er, at Rio+20 skal 
presse på for, at man på globalt plan 
arbejder hen imod en grøn og bære-
dygtig økonomi. Det er derfor nødven-
digt, at stats- og regeringschefer også 
deltager i konferencen, og endelig skal 
alle regeringer på alle niveauer sam-
men med civilsamfundet påtage sig et 
globalt ansvar. 

EU bør også arbejde for en ændring 
i forbrugeradfærden og sikre, at over-
gangen til en grønnere økonomi ikke 
sker på bekostning af borgere, der 
lever lige over eller under fattigdom-
stærsklen. Udryddelse af fattigdom og 
opfyldelse af millenniumudviklings-
målene, som umiddelbart kan synes 
svært opnåelige, skal derfor stå højt på 
Rio+20-dagsordenen.

EØSU’s konference vil være sær-
ligt opmærksom på de miljømæssige 
og sociale grundpiller for bæredygtig 
udvikling. EØSU mener, at enhver 
form for overgang til en grønnere øko-
nomi skal have en balanceret synergi 
mellem miljø og social udvikling. En 
grøn økonomi bør styrke bæredygtig 
udvikling, bevare naturressourcer og 
modvirke klimaforandringer.  ●

bidrage til at bekæmpe fattigdom og social 
uretfærdighed og samtidig bevare det 
naturlige eksistensgrundlag for de kom-
mende generationer. For at opnå dette må 
omlægningen til en grønnere økonomi 
tage hensyn til principperne om retfær-
dighed, samarbejde og fælles ansvar, men 
det kræver både en stor indsats og politisk 
vilje — to ting, som det oft e skorter på.

EØSU har imidlertid en plan for 
omlægning af den globale økonomi fra 
en brændstofslugende økonomi til en 
mere harmoniseret, retfærdig og bære-
dygtig økonomi. Det, vi foreslår, er et FN-
mandat til en »grøn økonomi« med seks 
hovedelementer: indikatorer, lovmæssige 
foranstaltninger, uddannelse, fi nanspoli-
tik, forskning og målsætninger.

Vi mener, at vi kan opnå det. Vi mener, 
at vi kan ændre balancen, så den igen bli-
ver til fordel for naturen og menneskene.

Hans-Joachim Wilms
Formand for EØSU’s Observatorium for 
Bæredygtig Udvikling

EØSU har lanceret en interaktiv onlineplatform til 
samarbejde med sine interessenter, primært (men 
ikke udelukkende) civilsamfundsorganisationer, 
der ønsker at medvirke til et fælles europæisk 
civilsamfundsbidrag til Rio+20-konferencen. 

Vi ser frem til at lære og udveksle ideer med eksperter, 
organisationer og borgere, der har en stor interesse 
for bæredygtig udvikling. 

Deltag i vores Rio+20-platform her:

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, formand for EØSU’s 
Observatorium for Bæredygtig Udvikling

LEDER
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Indsats til fordel for Nepal

Nepals kamp for fødevaresikkerhed er 
truet af massiv import af hybridsorter 
af sædekorn, der ikke er egnet til det 
lokale klima og de lokale jordbunds-
typer. Hybridsorterne producerer ikke 
sædekorn til følgende høst og kræver 
dyre kemikalier.

»Hvert år er landmændene tvun-
get til at købe nyt sædekorn fra de 
selskaber, der fremstiller det«, anførte 
Bed Prasad Khatiwada fra ActionAid 
Nepal. »For at kompensere for udgif-
terne giver Nepals regering subsidier 
til det importerede sædekorn og kemi-
kalier.«

Men langtidseffekten samt fokus 
på monokultur inden for landbruget 
har uønskede bivirkninger, tilføjede 
Bed Prasad Khatiwada. Nepals klima 
og miljø spænder fra subtropisk over 
tempereret til arktisk klima. En afgrøde 
kan ikke gro i alle disse klimatyper.

I 2009 slog høsten af hybridmajs fejl 
og ødelagde tusindvis af menneskers 
liv. I  2010 slog høsten af hybridris 
også fejl. Nepals regering godtgjorde 
landbrugerne med kemikalier til næste 
års høst.

»I september [2011] underskrev 
Monsanto en aftale med USAID 
i Nepal. De ønskede at indgå et part-
nerskab med Nepals landbrugsmini-
sterium«, siger Bed Prasad Khatiwada 
til EØSU info. »Men de lokale land-
mænd og regeringen bakkede ud.«

»Vi [ActionAid] er ikke imod 
Monsanto, men vi er imod impor-
terede hybridsorter af sædekorn, 
som hverken kan tilpasses klimaet 
eller er bæredygtige forsynings- og 
omkostningsmæssigt«, tilføjede 
han og anførte, at Nepals landbrug 
beskæft iger omkring 75 % af befolk-

ningen og andrager næsten 34 % af 
landets BNI.

I 2008 startede Bed Prasad Khati-
wada via ActionAid en frøbank med 
over 60 forskellige sorter af korn 
og grøntsager. Frøene er endogene 
og giver høst med stort udbytte, der 
bidrager til at bringe landet i retning 
af større fødevaresikkerhed, forklarede 
han. Omkring 400 nepalesiske land-
mænd bruger frøbanken. Projektet 
ventes at blive udvidet i 2012.

De mange udfordringer for Actio-
nAid’s Nepalprojekt ligner de udfor-
dringer, som lokalsamfundene overalt 
i verden er konfronteret med. EØSU 
mener, at adgang til ressourcer, fødeva-
rer og energi for alle er en topprioritet 
på den globale bæredygtighedsagenda.

Overgangen til bæredygtig udvik-
ling skal tage højde for den sociale 
dimension, hedder det i EØSU’s udta-
lelse »Rio+20: mod en grøn økonomi 
og bedre styring«. Fødevaresikkerhed 
og bæredygtigt landbrug er nemlig én 
af de syv topprioriteter, der vil blive 
behandlet på dette topmøde.

Men Kirsten Hjørnholm Sørensen, 
politisk rådgiver i  ActionAid Den-
mark, frygter, at FN-topmødet ikke 
tager højde for de betænkeligheder, 
som udviklingslandene har rejst, som 
f.eks. Nepals små landbrugssamfund.

»Risikoen ved Rio+20 er det fokus, 
der er på overgangen til den grønne 
økonomi, fordi det kan erstatte den 
magtposition, de rige lande har, med 
en anden magtposition«, siger hun til 
EØSU info og tilføjer, at enhver over-
gang skal kombineres med teknolo-
gideling, gældseft ergivelse, sikring af 
demokratisk deltagelse og en indsats 
mod klimaforandringer. ●

Rio+20 — nu skal der ske noget

Sha Zukang, De Forenede Nationers 
generalsekretær for Rio+20-konferen-
cen, har den utaknemmelige opgave at 
gøre bæredygtig udvikling til en global 
politisk model. Tyve år eft er afh oldel-
sen af verdensmiljøtopmødet i Rio de 
Janeiro vil højtstående beslutningsta-
gere og regeringsrepræsentanter samt 
repræsentanter for civilsamfundet og 
institutioner over hele verden endnu 
en gang mødes i Brasilien. 

Målet er at blive enige om et sæt 
almene bindende principper, som vil 
sikre en lysere fremtid for alle men-
nesker og ikke mindst vor planet. Her 
20 år efter er der imidlertid stadig 

ingen alment accepteret defi nition af 
bæredygtig udvikling. Meget står dog 
på spil. EØSU’s formand, Staff an Nils-
son, har sagt, at Rio+20 er det øjeblik 
i historien, hvor det må bære eller bri-
ste for en ny økonomisk orden. 

Under forberedelserne af topmødet 
har der aft egnet sig forskellige menin-
ger om, hvorledes bæredygtig udvik-
ling bedst kan tackles. To forberedende 
møder har fundet sted, det første i maj 
2010 og det andet i marts 2011. Det 
tredje og sidste møde vil blive holdt 
i slutningen af maj 2012. Disse møder 
giver en fornemmelse af, hvad der kan 
forventes i Rio. 

»I forberedelsesfasen har vi indtil nu 
set nærmere på fremskridtene og hul-
lerne i gennemførelsen af de eksiste-
rende forpligtelser og indkredset nye 
forestående udfordringer«, siger Sha 
Zukang. »Der er stadig mange forskel-
lige opfattelser og perspektiver, men vi 
har oplevet en voksende konvergens 
mellem forståelsen af og tilgangen til 
de to temaer«, tilføjede han.

Konferencen vil fokusere på at gøre 
økonomien grønnere inden for ram-
merne af fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling. Den skal også 
skabe de institutionelle rammer om 
bæredygtig udvikling. EØSU mener 
dog, at et vellykket resultat afh ænger 
af civilsamfundets direkte input. FN er 
derfor også i gang med aktivt at mobi-
lisere civilsamfundet i en global dialog 
via internettet og de sociale netværk. 

EØSU opfordrer indtrængende 
beslutningstagerne til at sikre, at 
enhver overgang til en grøn økonomi 
baseres på kvalitativ økonomisk vækst. 
En sådan vækst indebærer, at fattig-
dom og social uretfærdighed bliver 
afskaffet. Den sociale dimension er 
nødvendig for bæredygtig udvikling og 
et mere retfærdigt verdenssamfund. ●
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En grøn økonomi må bakkes 
op af et grønt samfund

Uden aktiv inddragelse af civilsam-
fundet vil Rio+20 ikke kunne gen-
nemføre bestræbelserne i retning af 
en grønnere økonomi, mener EØSU-
medlemmet Hans-Joachim Wilms.

Som led i  de europæiske for-
beredelser til Rio+20 har EU og 
medlemsstaterne sendt deres fælles 
holdning til konferencens sekreta-
riat i november (se særskilt artikel 
herom). I tråd med EU’s ønske om 
at støtte inddragelse af civilsamfun-
det har det været EØSU’s ambition 
at levere nyttigt input til dette doku-
ment.

»Vi i  EØSU anser det for meget 
vigtigt at inddrage civilsamfundet 
lige fra starten«, sagde ordføreren 
for EØSU’s udtalelse, Hans-Joachim 
Wilms (Arbejdsgivergruppen, Tysk-
land). »Vi ville ikke bare afl evere en 
stor rapport … vi ønskede også at fi nde 
svar, og først og fremmest ønskede vi 
at få hele civilsamfundet med i proces-
sen«, siger Hans-Joachim Wilms, der 
også er formand for Observatoriet for 
Bæredygtig Udvikling.

I udtalelsen om det europæiske 
organiserede civilsamfunds bidrag til 
Rio+20 glæder EØSU sig over, at EU 

nu forholder sig til »den sociale dimen-
sion af den bæredygtige udvikling«. 
Ifølge udvalget har Europa-Kommis-
sionen dog ikke lagt nok vægt på den 
sociale dimension i sin meddelelse om 
Rio+20.

»En vellykket overgang til en bære-
dygtig økonomi er afhængig af, at 
den bliver accepteret og bakkes op af 
civilsamfundet«, siger Hans-Joachim 
Wilms. Samtidig gør han opmærk-
som på, at dette kræver inddragelse af 
ikke-statslige organisationer og virk-
somheder før, under og eft er konfe-
rencen — ikke kun på internationalt, 
men også på nationalt, regionalt og 
lokalt plan. Dette er, fordi samfundet 
— især forbrugere og virksomheder 
— vil skulle investere kraft igt i inno-
vation, ændre adfærd og måske bringe 
ofre.

Ud over fuld deltagelse af civilsam-
fundet i Rio+20-processen tilskynder 
Hans-Joachim Wilms i sin udtalelse til, 
at Unionen skaber orden i eget hus, så 
den kan styrke sin position i forhand-
lingerne og fungere som rollemodel for 
andre regioner.

Bestræbelser på at gøre økonomien 
grønnere kan samtidig bidrage til at 
udrydde den fattigdom, som fasthol-
der over en milliard mennesker i sult 
og dyb armod, og skabe millioner af 
nye bæredygtige job.

»EØSU er overbevist om, at over-
gangen til en grøn økonomi skal ind-
arbejdes i en overordnet strategi for 
bæredygtig udvikling. Der er brug 
for politiske foranstaltninger, der kan 
sikre en fair overgang til en grøn øko-
nomi«, mener Hans-Joachim Wilms. 
Blandt disse er foranstaltninger, der 
skal erstatte tabte arbejdspladser med 

nye grønne arbejdspladser, som lever 
op til ILO’s principper om et anstæn-
digt arbejde, og foranstaltninger, der 
kan sikre videreførelsen af den igang-
værende dialog mellem regeringer og 
sociale aktører. Skal disse mål indfries, 
kræver det betydelig off entlig økono-
misk støtte til den grønne økonomis 
sociale dimension. ●
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På vej mod en radikal holdningsændring til CO
2

Økonomisk velstand med lav CO
2
-

udledning er mulig, men kræver, at 
der er de rigtige politikker og tek-
nologier og den politiske vilje der-
til. Først og fremmest kræver det 
dog en markant holdningsændring, 
lyder det fra EØSU-medlem Richard 
Adams (medlem af EØSU’s Gruppe 
III).

Her, hvor verdens befolkning har 
passeret de 7 milliarder, synes én ting 
sikker — menneskene forbruger fl ere 
ressourcer og forurener mere, end Jor-
den kan klare.

»De grundlæggende principper 
for en bæredygtig økonomi må tages 
alvorligt«, understreger Richard 
Adams, som også er virksomhedskon-
sulent i sociale, miljømæssige og etiske 
spørgsmål i Det Forenede Kongerige. 
Principperne indebærer bl.a., at der må 
fi ndes en bæredygtig balance mellem 
den globale økonomi og økosystemet, 
og at der fokuseres på opfyldelse af 
borgernes behov i stedet for ønsker.

I troen på, at reelle forandringer 
starter hjemme, har EU gjort store 
fremskridt hen imod at nedbringe sit 

CO
2
-fodaft ryk. I løbet af de sidste to 

årtier har det skåret udledningen ned 
med hele 16 %, samtidig med at økono-
mien er vokset med 40 %, hvilket viser, 
at økonomisk vækst og lav udledning 
på én og samme tid kan lade sig gøre.

EU har endvidere kurs mod at 
opfylde sit 2020-mål om at bringe 
emissionerne ned med 20 % i forhold 
til niveauet i 1990 og øge andelen af 
vedvarende energikilder i sit energimix 
til 20 %. Men lige nu er Europa kun 
nået halvvejs mod målet om at for-
bedre energieff ektiviteten med 20 %.

Nyttiggørelse af Europas ressourcerigdom
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EU’s strategi for øget ressourceeff ekti-
vitet ser lovende ud, men må konkre-
tiseres med opstilling af specifi kke mål, 
siger Lutz Ribbe, medlem af EØSU.

Med EU’s Europa 2020-strategi blev 
der lanceret syv »fl agskibsinitiativer« 

med det formål at fremme en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i løbet af 
dette årti. Et af flagskibsinitiativerne 
er »Et ressourceeff ektivt Europa«, der 
søger at fremme en mere intelligent og 
eff ektiv udnyttelse af knappe ressourcer 
— fra fødevarer og vand til råvarer.

Initiativet anvender ressourceeff ek-
tivitet som det ledende princip for EU’s 
politikker på en lang række forskellige 
områder, herunder energi, transport, 
klimaændringer, industri, handel, 
landbrug, fi skeri, biodiversitet og regio-
naludvikling. For at sætte de forskellige 

interessenter i stand til at udnytte deres 
potentiale for ressourceeff ektivitet har 
Kommissionen opstillet en række kon-
krete substrategier, herunder en køre-
plan for en kulstoff attig økonomi (se 
artikel herom).

»EØSU hilser flagskibsinitiativet 
velkommen, men anser det for at 
være for vagt«, bemærker Lutz Ribbe 
(Gruppe III, Tyskland), ordfører for 
EØSU’s udtalelse om initiativet. »Det 
er vigtigt i så konkrete vendinger som 
muligt at angive, hvilke ændringer der 
er nødvendige, og hvordan de skal gen-
nemføres.«

Hvad angår de 20 annoncerede 
enkeltinitiativer, har udvalget anmodet 
Kommissionen om nøjagtigt at angive, 
hvad den forstår ved »ressourceeff ek-
tivitet«, hvad der allerede kan opnås 
ved hjælp af teknologiske forbedringer, 
i hvilke sektorer det er nødvendigt at 
gennemføre »betydelige ændringer«, 
og hvilke adfærdsændringer der er 
nødvendige hos forbrugere og produ-
center.

Endvidere undrer EØSU sig over, at 
initiativet vedrørende ressourceeff ekti-

For tiden eft er 2020 har Kommis-
sionen fremlagt sin »Køreplan for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050«, der har 
som sigte at få nedbragt emissionerne 
i Europa med hele 80-95 % ved århund-
redets midte. Hvis dette skal lykkes, er 
der brug for betydelige investeringer 
i bl.a. ny vedvarende energi, energief-
fektive bygninger, hybride og elektriske 
køretøjer, »intelligente« energinet og 
elproduktion med lav CO

2
-udledning. 

EØSU opfordrer i udtalelsen om 
køreplanen, der blev udarbejdet af 

Richard Adams, »kraftigt alle EU-
institutioner til at betragte den som 
retningsgivende«. For at bane vejen 
for opfyldelsen af 2050-målene er 
der eft er EØSU’s opfattelse behov for 
mere ambitiøse midtvejsmål, f.eks. bør 
2020-emissionsmålet skærpes til en 
25 %’s nedbringelse, og der bør arbej-
des hen imod en emissionsnedskæring 
på 40 % i 2030.

I udtalelsen anbefales Kommissio-
nen desuden at samle »en omfattende 
ny pakke af foranstaltninger, der kan 
stimulere de massive nye investerin-
ger«. Derudover opfordres der til, »at 
civilsamfundet fuldt ud inddrages gen-
nem en struktureret og permanent dia-
log om de specifi kke strategiplaner«.

Det er nødvendigt, fordi omstil-
lingen til en økonomi med lav 
CO

2
-udledning »kræver en radikal 

holdningsændring blandt borgerne 
i retning af en enklere, kulstoffattig 
livsstil, så politikerne har den tro, der 
skal til for at træffe de nødvendige 
beslutninger«, understreger Richard 
Adams. »Kort sagt forudsætter øko-
nomisk bæredygtighed en radikal 
ændring i borgernes forventninger og 
værdier.«

»Vores globale institutioner er sta-
dig unge og kan ikke bære fremtidens 
byrde«, konkluderer han. »Det er mit 
håb, at EU fortsat vil søge at fi nde en 
vej fremad.« ●

vitet er indarbejdet i Europa 2020-stra-
tegien. »Et ressourceeff ektivt Europa er 
et centralt element i bæredygtigheds-
strategien, men kan ikke erstatte den«, 
forklarer Lutz Ribbe, som er direktør 
for afdelingen for naturbevaringspo-
litik, Fonden for Europæisk Naturarv 
(EuroNatur). 

For at understrege det vigtige i at 
handle rigtigt peger Lutz Ribbe på, at 
»de negative følger af ikke-bæredygtige 
aktiviteter vil ramme de kommende 
generationer med fuld kraft , og det er 
dem, der kommer til at bære byrden.«

Han fremhæver, at opgaven og 
spørgsmålet er, »hvordan man kan 
få den nuværende generation til at 
udvikle en kollektiv ansvarsfølelse for 
de kommende generationer. Vi kan 
ikke nøjes med at fokusere på BNP. 
En grundlæggende off entlig debat om 
vækstbegrebet har længe været påkræ-
vet.« 

»Det har afgørende betydning, at 
civilsamfundet og erhvervslivet fra 
første færd integreres i  processen 
i tilstrækkeligt omfang«, konkluderer 
Lutz Ribbe. ●

EØSU info — Januar 2012/1 Særudgave
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Unge virksomheder i en blindgyde

I teorien burde grønne investeringer 
bidrage til at skabe nye forretningsmu-
ligheder og jobs i adskillige sektorer. 
Men Europas økonomiske dynamik 
og risikovillige kapital er stadig helt 
utilstrækkelig, ifølge Dimitris Tsigos, 
formand for European Confederation 
of Young Entrepreneurs.

»Det største problem er kapital og 
FoU til at skabe nye produkter og tje-
nester, som kræver risikofi nansiering«, 
siger Tsigos og tilføjer, at EU’s indre 
marked endnu ikke har nået realøko-
nomien. »Risikofi nansiering for nye 
virksomheder i  Europa er elendig 
i sammenligning med USA«, fortsatte 
han. 

De europæiske tendenser på kort 
sigt for investering, beskæft igelse og 

arbejdsløshed samt BNP pr. indbyg-
ger og arbejdsproduktivitet ser fortsat 
dystre ud. Næsten en tredjedel af Euro-
pas befolkning mellem 25 og 64 år har 
stadig ingen formelle kvalifi kationer. 

På grund af disse omstændigheder 
er det vanskeligt for virksomheder at 
skabe og fi nde muligheder. På trods af 
de dystre udsigter tror Tsigos på, at den 
nuværende fi nansielle krise faktisk kan 
føre til, at Europa fremmer innovation 
på realmarkederne blandt små og mel-
lemstore iværksættervirksomheder.

Imidlertid har Europas unge iværk-
sættere svært ved at få nye og grøn-
nere virksomheder ind på nervøse 
markeder. Bankerne låner stadig ingen 
penge ud, og der er ingen garanti for 
købere til uafprøvede produkter, især 

ikke hvis du er ung, hævder Codrin 
Paveliuc-Olariu, formand for Young 
Professionals in Local Development 
(YPLD). YPLD har til formål at hjælpe 
lokalsamfund til at vokse hurtigere og 
bedre.

»Unge iværksættere anses for at 
være »andenrangsborgere« i verden. 
På trods af deres høje kvalifi kationer 
bliver unge iværksætteres stemme ikke 
hørt eller taget hensyn til af beslut-
ningstagerne«, siger Paveliuc-Olariu.

Ifølge ham er resultatet af dette, at 
unge iværksættere i højere grad retter 
blikket mod serviceorienterede virk-
somheder. De udfordringer, som unge 
iværksættere står over for, og hindrin-
gerne for opadgående arbejdskraft s-
mobilitet er simpelthen for omfattende 
til, at de kan starte innovative virksom-
heder, forklarer Paveliuc-Olariu.

Det er afgørende for en bæredyg-
tig udvikling, at man skaber betin-
gelser for, at virksomheder kan trives 
i overgangen til en grønnere økonomi, 
påpeger EØSU. Udvalget anmoder de 
politiske beslutningstagere på alle 
myndighedsniveauer om at fremme 
denne overgang. 

Men dette kræver lovmæssige til-
tag, fi nanspolitiske instrumenter samt 
off entligt forbrug og investeringer. Det 
kræver også, at man inddrager initia-
tivrige personer som Dimitris Tsigos 
og Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Grønnere økonomi, bedre job

en dagsorden for bedre miljø, mere 
bæredygtig livsstil og fremtidig vækst. 
EØSU har imidlertid givet udtryk for 
forbehold med hensyn til kørepla-
nen og mener, at den er »for uklar«. 
Udtalelsen om »Et ressourceeff ektivt 
Europa« understreger, at ressourceef-
fektivitet bør være en separat og indi-
viduel politik, der ikke blot er en del 
af Europa 2020-strategien.

Ikke desto mindre tiltaler udsig-
ten til at skabe ny beskæft igelse, nye 
virksomheder og mere vækst uden 
at ødelægge miljøet både Europas 
fagforeninger og lovgivere. Men 
klimaændringer og emissionsreduk-
tionsmål må ikke køres ud på et side-

Bæredygtighed — 
lidt at tygge på

I en tid med en voksende verdens-
befolkning og stadigt strammere 
fødevareforsyninger kan europæiske 
forbrugere og virksomheder få en 
afgørende rolle, når det kommer til at 
sikre bæredygtighed i fødevareforsy-
ningskæden, mener EU-kommissær 
for sundhed og forbrugerpolitik John 
Dalli.

De seneste års globale fødevarekrise 
og det uacceptable faktum, at der er 
over en milliard mennesker i verden, 
der sulter, har været medvirkende til, 
at spørgsmålet om fødevaresikkerhed 
kommer til at stå højt på dagsordenen 
for Rio+20-konferencen.

»Den økonomiske krise, stigende 
globalisering, klimaændringer, sti-
gende råvarepriser, mangel på råvarer 
samt sociodemografiske ændringer 
påvirker i høj grad fødevareforsynings-
kæden på alle niveauer«, forklarer John 
Dalli. 

Men den kendsgerning, at der nu 
er 7 milliarder munde at brødføde, og 
at landbrugsoverskuddet har været 
faldende i årevis, betyder dog ikke, at 
EU’s borgere er nødt til at spise min-
dre, for at andre kan spise mere. Et 
af Europas vigtigste bidrag er at lade 
mindre mad gå til spilde.

»[Madspild og fødevareemballage] 
er to meget vigtige aspekter af et bre-
dere perspektiv, som omfatter ressour-
ceeff ektivitet, økonomisk krise, global 
fødevaresikkerhed og kampen mod 
sult«, fortæller John Dalli.

Ud af de 89 mio. ton mad, som det 
anslås hvert år går til spilde i Europa, 
kunne over 60 % undgås, hvis forbru-
gere planlagde deres indkøb bedre, 
hvis forhandlere forvaltede deres lagre 
mere eff ektivt, og hvis man anvendte 
resterne på restauranter, viser en 

nylig EU-undersøgelse. Hvis man skal 
reducere disse uacceptable mængder 
madspild, foreslår John Dalli, at man 
opjusterer de nuværende sporadiske 
oplysningskampagner, udarbejder 
informationsværktøjer, foretager 
logistiske forbedringer og opstiller 
programmer for omfordeling af mad, 
som eksempelvis fødevarebanker. 

»Begrænsning af madspild er en 
udfordrende opgave, som kræver fuld 
opbakning og samarbejde mellem alle 
aktører i fødevarekædens forskellige 
led og off entlige myndigheder, hvis de 
miljømæssige, økonomiske og etiske 
påvirkninger skal mindskes«, under-
streger kommissæren.

På et mere overordnet plan har 
EØSU forpligtet sig til at fremme idéen 
om global fødevaresikkerhed, som 
fremhævet i mange af dets initiativer, 
bl.a. den netop overståede konference 
»Fødevarer til alle — mod en global 
aft ale«. 

I sine konklusioner pegede EØSU’s 
formand, Staff an Nilsson, på adskillige 
år med svigt og manglende investerin-
ger i udviklingslandenes landbrugssek-
tor som en af de væsentligste årsager 
til vanskelighederne i den globale føde-
vareforsyning. Hvis der skal rettes op 
på denne situation, er der behov for 
større investeringer i landbrug, land-
brugsforskning og innovation samt et 
effektivt marked og miljøpolitikker, 
pointerede han.

»[Vi er nødt til at] erkende, at føde-
varesikkerhed er et globalt spørgsmål, 
og at der er behov for inddragelse af 
alle aktører og især for et stærkt bidrag 
fra landbrugere, forbrugere, den pri-
vate sektor, arbejdstagere og ngo’er«, 
understreger Staff an Nilsson. ●

Formålet med at gå over til grøn øko-
nomi er at skabe anstændigt arbejde 
og job af høj kvalitet, men midt i en 
global økonomisk krise er intet sik-
kert.

De europæiske fagforeninger 
bifaldt Cancunerklæringerne fra 
2010 om at sikre en »retfærdig over-
gang« til lavemissionsøkonomi. Den 
Europæiske Faglige Samarbejds-
organisation (EFS) var imidlertid 
stærkt kritisk over for Kommissio-
nens Køreplan for lav CO

2
-udled-

ning 2050, fordi det på ingen måde 
fremgik, hvordan job og beskæft i-
gelse skulle fastholdes og udvikles 
i overgangsperioden.

»En sammenhængende europæisk 
energipolitik er en afgørende forud-
sætning for, at vi kan gå over til et 
bæredygtigt lavemissionssamfund. Et 
samfund, der er bæredygtigt i både 
social og miljømæssig henseende 
gennem demokratisk kontrollerede 
lovgivere, som sikrer rimelige priser 
og forsyningssikkerhed til alle, og 
gennem social dialog«, anfører Ema-
nuela Bonacina, pressesekretær for 
ETUC, til EØSU info.

Køreplanen for lav CO
2
-udledning 

2050 er del af det »ressourceeff ektive 
fl agskib« under Europa 2020-strate-
gien. Janez Potočnik, EU’s miljøkom-
missær, beskriver køreplanen som 

spor eller ignoreres, fastslår ETUC og 
gør opmærksom på, at den økonomi-
ske krise svækker den politiske vilje 
og underminerer de grønne politik-
ker. Der er behov for investeringer 
for at sikre overgangen, siger ETUC.

Grønne investeringer skaber nem-
lig mere beskæft igelse på kort og på 
lang sigt, fremgår det af en rapport, 
der er udgivet tidligere i år af Den 
Internationale Arbejdsorganisation 
(ILO). Ifølge ILO-rapporten er der 
bevis for, at sådanne investeringer 
skaber kortsigtede muligheder, som, 

hedder det videre i rapporten, medfø-
rer et højere niveau for beskæft igelse 
på langt sigt.

»Den grønne økonomi vil være 
baseret på forsknings- og innovati-
onskapaciteten i grønne teknologier, 
hvilket — gennem off entlige politikker, 
lovgivning og social dialog — burde 
føre til kvalitetsjob og social frem-
gang«, fastslår Judith Kirton-Darling, 
forbundssekretær i EUTC. ●
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Euro-Middelhavstopmødet 2011 
i Istanbul: en anledning til at gøre status 
og se realistisk og positivt på fremtiden 

Tiende rundbordsdialog 
mellem civilsamfundet i EU 
og Kina: »Nu må vi et skridt 
videre i vort partnerskab«

For tiende gang er repræsentanter for 
civilsamfundet i Kina og Den Euro-
pæiske Union samlet i en rundbords-
dialog for at udveksle ideer og bedste 
praksis om emner af fælles interesse. 
Mødet blev holdt i München den 1. og 
2. december 2011 med Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg som 
vært. På dagsordenen stod to hovedem-
ner: bæredygtig byudvikling og befolk-
ningsaldring, herunder social sikring.

Med hensyn til social sikring udtrykte 
Staff an Nilsson, EØSU’s formand og 
leder af EU’s delegation, sin glæde over, 
at B20 (erhvervsorganisationer fra G20-
landene) og L20 (fagorganisationer fra 
G20-landene) sideløbende med G20-
topmødet for første gang havde afgivet 
en fælles erklæring om beskæft igelse, 
social sikring, hovedprincipper og ret-
tigheder på arbejdspladsen samt multi-
lateral sammenhæng.

Angående de demografi ske spørgs-
mål opfordrede Barbara Stamm, for-
mand for Bayerns parlament, tilhørerne 
til ikke at betragte den lave fødselsrate 
og den stigende forventede levealder 
som et problem, men som en chance 
for at øge solidariteten mellem gene-
rationerne. Ursula Männle, formand 
for Europaudvalget i det bayerske par-
lament, mente, at disse to spørgsmål 
må løses på nationalt plan i medfør af 
nærhedsprincippet.

Med hensyn til bæredygtige byer 
mindede EØSU’s formand tilhørerne 
om, at det næste topmøde mellem EU 
og Kina ville søsætte et partnerskab om 
bæredygtig byudvikling. Nu er det op 
til civilsamfundet at skabe sig gehør for 
sine synspunkter om de emner, vi har 
drøft et omkring dette rundbord, tilfø-
jede Staff an Nilsson. (mvd) ●

Dette afgørende år for Euro-Mid-
delhavsregionen kulminerede den 
16.-18. november i et vigtigt arran-
gement for regionens civilsam-
fundsorganisationer. Det årlige 
topmøde for økonomiske og sociale 
råd og lignende institutioner i Euro-
Middelhavslandene var det første 
større arrangement for alle sektorer 
af civilsamfundet i  regionen siden 
begyndelsen af det arabiske forår. 
Med formand Staffan Nilsson ved 
roret rejste EØSU-delegationen til 
Istanbul for at være medarrangører 
af topmødet med EØSU’s partnere, 
den tyrkiske Union of Chambers 
and Commodity Exchanges og den 
tyrkiske delegation i Det Blandede 
Rådgivende Udvalg EU-Tyrkiet. De 
indgående drøft elser på topmødet vil 

Som ventet i et år, der af de fl este 
kommentatorer har været beskrevet 
som et historisk år for Euro-Mid-
delhavsregionen, var der mærkbare 
forventninger, da topmødet tog 
fat på to afgørende temaer, nemlig 
»den politiske reaktion på den nye 
situation i regionen«, hvor drøft el-
serne koncentrerede sig om at skit-
sere konturerne af den fremtidige 
politik i regionen og »civilsamfun-
dets aktuelle og fremtidige rolle i ny 
Middelhavsunion«, et emne, som 
står centralt i EØSU’s arbejde og som 
også er blevet et omdrejningspunkt 
for alle beslutningstagere i regionen.

I drøftelserne medvirkede også 
talere på højt plan, som kommis-
sær Štefan Füle og den tyrkiske 
udviklingsminister, Cevdet Yilmaz. 
Sammen med deltagerne skitserede 
de, hvilke prioriteter der vil være 
for regionen fremover, dvs. kon-
solideringen af demokratiet og de 
grundlæggende menneskerettighe-
der og sociale rettigheder, regional 
og økonomisk integration og social 
udvikling, bl.a. Så der er helt klart 
mange udfordringer, men også en 
gennemgående positiv fornemmelse 
af, at civilsamfundet kan gøre en stor 
forskel i det kommende år. (gh) ●

Ofrenes rettigheder i EU

Bliver personer, der udsættes for forbrydelser i udlandet, 
beskyttet tilstrækkeligt? EØSU vil gerne sikre, at ofre for 
forbrydelser får de samme ikke-diskriminerende mini-
mumsrettigheder over hele EU, uanset deres nationalitet eller 
bopælsland. EØSU’s udtalelse om ofrenes rettigheder, udar-
bejdet af Kathleen Walker Shaw (Arbejdstagergruppen, Det 
Forenede Kongerige), bakker op om Kommissionens forslag 
om at styrke de eksisterende nationale foranstaltninger. EU 
vil med denne pakke bidrage til at gøre ofrenes behov til et 
centralt element i retssystemerne, samtidig med at lovover-
træderne pågribes og straff es. 

EØSU går også ind for at styrke ofrets rolle og dennes fami-
lies eller repræsentants rettigheder og anerkendelse. EØSU 
mener, at Kommissionen i stedet for at identifi cere bestemte 
»sårbare ofre«, hvilket kan skabe et hierarki af ofre, bør stille 
forslag om, at alle ofre for kriminalitet skal tilbydes særlige 
foranstaltninger. (ail) ●

Fartskrivere har vist deres værdi, 
men kan forbedres yderligere

Selv om fartskrivere, der måler køretid, allerede er nået langt 
i retning af øget færdselssikkerhed, bedre arbejdsbetingelser 
og lige konkurrencevilkår for transportselskaber i Europa, er 
der stadig plads til forbedringer, mener EØSU. I en udtalelse 
udarbejdet af Jan Simons (Arbejdsgivergruppen, Nederlan-
dene) gør udvalget opmærksom på, at der skal gøres mere 
brug af fj ernkommunikation fra fartskrivere til kontrolformål 
for at reducere den generende vejkontrol.

EØSU slår også til lyd for mere forskning i europæisk satel-
litkommunikation, som kan bane vejen for billigere, lettere 
og mere pålidelig kontrol. 

Udvalget foreslår at anbringe vægtsensorer, der kan signa-
lere overlastning. Det foreslås endvidere at lade kontrolappa-
ratet registrere køretøjets position, fra transporten starter, og 
til den slutter. Dette kan lette medlemsstaternes kontrol med 
cabotagekørsel, indtil denne er fuldt ud liberaliseret. (mb)
 ●

Den reviderede handelspolitik: et nyttigt værktøj 
til at realisere EU 2020-strategien

Som svar på en høringsanmodning fremsendt af Kommis-
sionen hedder det i udtalelsen REX/331 (ordfører: Evelyne 
Pichenot, Gruppe III, Frankrig), at forslaget til en revideret 
handelspolitik indeholder nyttigt input om de handelsmæs-
sige prioriteter i forbindelse med Europa 2020-strategien. 
Målsætningen er især at sikre, at handel som en ekstern 
komponent i Europa 2020-strategien bidrager til bæredyg-
tig vækst og bæredygtighed i den sociale markedsøkonomi. 

Dog appelleres der i udtalelsen om større vægt på udvik-
lingssamarbejde, global solidaritet og drøft elser om millen-
niumudviklingsmålene, der tager højde for EU’s førende rolle 
i den globale grønne økonomi. 

Med den nye frihandelsaft ale med Sydkorea som eksempel 
fremhæver EØSU civilsamfundets øgede rolle i gennemfø-
relsen og opfølgningen på disse handelsaft aler, især hvad 
angår bæredygtig udvikling. I forlængelse heraf foreslås det 
i udtalelsen, at udvalget kan være en drivkraft  inden for sam-
arbejdet med civilsamfundet i hvert partnerland for at øge 
tilliden hos alle parter. (mvd) ●

Evaluering af det første europæiske halvår: 
behov for større engagement fra de nationale 
regeringers side

Udtalelsen EUR/002 (ordfører Michael Smyth, Gruppe III, 
Det Forenede Kongerige) indeholder en evaluering af det 
første europæiske halvår, der er en ny forvaltningsmetode 
med det formål at forbedre samordningen af de økonomiske 
politikker mellem EU og medlemsstaterne. Det, der lægges 
mest vægt på, er, om de forpligtelser, medlemsstaterne har 
indgået i deres nationale reformprogrammer, er tilstrække-
lige til at opnå målsætningerne i EU 2012-strategien jf. den 
årlige vækstundersøgelse. Joost van Iersel, formand for sty-
ringsgruppen for Europa 2020, sammenfattede udtalelsen på 
plenarmødet og understregede, at strategiens succes hoved-
sageligt afh ænger af de medlemsstater, der skal gennemføre 
deres erklæringer og hensigter derhjemme. Eft ersom de fl este 
reformer skal gennemføres på nationalt plan, er det vigtigt, at 
det organiserede civilsamfund følger med i, hvad de nationale 
regeringer foretager sig. EØSU’s udtalelse, som blev vedtaget 
med enstemmighed, understreger også uddannelsers vigtige 
rolle som den eneste måde, hvorpå man kan opnå innovation, 
teknologisk fremskridt og iværksætterkultur. (mvd) ●

PLENARMØDET I EN NØDDESKAL

bl.a. bidrage til at udforme EU’s poli-
tik over for civilsamfundet i Euro-
Middelhavsregionen i løbet af 2012. 

Som i  de tidligere år samledes 
repræsentanter for økonomiske og 
sociale råd, arbejdsgiverorganisatio-
ner og fagforeninger og andre øko-
nomiske og sociale interessegrupper 
i regionen på dette møde, men med 
mange nye ansigter. For første gang 
deltog en række ngo-repræsentanter 
i mødet. Formålet med at inddrage 
dem var at styrke båndene mellem 
den nye dynamiske ngo-sektor, 
som er ved at opstå i regionen, og 
de sociale og beskæft igelsesmæssige 
organisationer, der fortsat spiller en 
afgørende rolle i den økonomiske og 
politiske udvikling i deres lande.

Fra venstre til højre: Dimitris Dimitriadis, formand for EØSU’s Euromedopfølgningsudvalg, 
Staff an Nilsson, EØSU’s formand, Cevdet Yilmaz, Tyrkiets minister for udvikling, 
og Rifat Hisarciklioğlu, formand for den tyrkiske Union of Chambers and Commodity (TOBB)

EØSU’s 476. plenarforsamling

Tiende rundbordsdialog mellem civilsamfundene i EU og Kina, den 1.-2. december 2011
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Sjette møde i det europæiske 
integrationsforum 

Mere end 90 repræsentanter for 
europæiske og nationale organisa-
tioner, der beskæft iger sig med inte-
gration af indvandrere, mødtes for 
sjette gang (den 9.-10. november) 
i udvalgets bygning til det halvårlige 
europæiske integrationsforum, der 
arrangeres i fællesskab af Kommis-
sionen og EØSU. Desuden deltog 
repræsentanter for de relevante natio-
nale ministerier og 21 medlemmer af 
EØSU’s permanente studiegruppe om 
indvandring og integration.

Det særlige ved dette forum er, at 
kommissæren og andre højtstående 
personer ikke forlader mødet eft er at 
have holdt deres indlæg, men indgår 
i  dialog med deltagerne (som ofte 
selv er indvandrere) og lytter til deres 

synspunkter og bekymringer. Delta-
gerne sætter også pris på forummet 
som et sted, hvor de kan netværke og 
udveksle ideer på europæisk plan: et 
sted, hvor en afghaner fra Slovakiet, 
en filippiner fra Grækenland og en 
senegaleser fra Irland kan mødes og 
diskutere deres fælles bekymringer.

Det oprindelige emne for mødet 
— »Oprindelseslandenes rolle i inte-
grationsprocessen« —  krævede, at 
deltagerne skulle se på integration 
fra et eksternt synspunkt. Deltagerne 
analyserede i rundbordsdiskussioner 
mulighederne og udfordringerne ved 
integrationsforanstaltninger forud 
for afrejse, inklusive forberedelses-
kurser og informationer til poten-
tielle indvandrere; de så på, hvordan 

indvandrersamfund kan fungere som 
brobyggere for udviklingslande, og de 
diskuterede fordele og faldgruber ved 
cirkulær migration. Disse spørgsmål 
indgår i den nye europæiske dagsor-
den for integration (som blev vedtaget 
i juli 2011), som baner vejen for de 
næste skridt på dette politikområde. 
EØSU’s udtalelse om integrations-
dagsordenen, som udarbejdes af 
studiegruppen om indvandring og 
integration, vil blive vedtaget i det 
tidlige forår. 

Forummet mødes igen i maj 2012 
for at se på de økonomiske aspekter af 
integration af indvandrere. (bw) ●

KORT SAGT

Laure Batut er slået til ridder af den franske æreslegion

Den 14. november blev Laure Batut (Frankrig), medlem af EØSU siden 2004, 
slået til ridder af den franske æreslegion. Dette hæderstegn, som belønner »store 
fortjenester« udført i nationens tjeneste, blev overrakt i Paris af Michel Charasse, 
tidligere minister og senator og medlem af det franske forfatningsråd. Laure 
Batut repræsenterer i EØSU det franske fagforbund Confédération Générale du 
Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) og er kvæstor og medlem af Gruppe II (SOC/
TEN). (mvd) ●

Henri Malosse om økonomisk innovation

Mere end 2 000 politikere, økonomer og erhvervsledere, herunder Laurence 
Parisot, formand for MEDEF, og François Baroin, Frankrigs økonomi-, fi nans- og 
industriminister, deltog i det årlige arrangement »Økonomiske dage« (Journées 
de l’Economie) i Lyon fra den 9.-11. november 2011. Henri Malosse, formand 
for EØSU’s Arbejdsgivergruppe, talte om forholdet mellem store og små virk-
somheder. Han understregede, at det er nødvendigt at erstatte underleverandør-
relationer og afh ængighedsforhold med tillidsforhold og partnerskaber, især 
i forbindelse med »klynger«, der kan fremme innovation, forskning og udvikling. 
Vi skal opbygge en europæisk model for »økosystemer«, som vil sætte os i stand til 
både at blive mere konkurrencedygtige og bevare hovedparten af arbejdspladserne 
i Europa. (mm) ●

Snart i EØSU 
EØSU og tænketanken Notre Europe samler civilsamfundets beslutningstagere for at fremme 
en fælles energipolitik

Initiativudtalelsen om »Civilsamfundets deltagelse i gennemførelsen af et fremtidigt europæisk energifællesskab«, udarbej-
det af Pierre-Jean Coulon (Gruppe II, Frankrig), som EØSU vil behandle på plenarforsamlingen i januar 2012, indeholder 
konkrete forslag til, hvad en mere integreret og solidarisk europæisk energipolitik skulle bestå i.

Første skridt i denne nye dynamik består i en konference med titlen »Den Europæiske Union på vej mod et energifælles-
skab«, som EØSU og tænketanken Notre Europe vil afh olde den 31. januar 2012 med støtte fra Jacques Delors. Konferencen 
vil tage EU’s store energipolitiske udfordringer op: færdiggørelsen af det indre marked, sikringen af energiforsyningerne 
og overgangen til kulstoff rie energisystemer pr. 2050. 

I nærværelse af Jacques Delors, som er initiativtager til det europæiske energifællesskab, vil højt placerede politiske 
ansvarlige og repræsentanter for civilsamfundet drøft e de operationelle etaper med henblik på at nå frem til en ægte ener-
giintegration i EU. Udfordringen består i bedre at samordne medlemsstaternes, EU’s og interessenternes aktioner og tage 
højde for de europæiske borgeres stærke forventninger på energiområdet, herunder navnlig den øgede beskyttelse mod 
forsyningsafb rydelser, kontrollerede og overkommelige priser og større solidaritet.  ●

Kommissær Cecilia Malmström, ordstyrer professor Fargues, rundbordsordførere A. Xuseyn, T. Baghajati og J. Bains

Laure Batut, medlem af EØSU

Henri Malosse, EESC member
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