Globale fællesskaber
Visionstekst
Et stærkt globalt samarbejde bør hvile på klare principper, rettigheder og standarder som
stater forpligter sig til at implementere. Stærke internationale institutioner, normer og love,
der kan regulere samspillet mellem stater og institutioner, er afgørende for at styrke den
globale sikkerhed og stabilitet. Individuelle og kollektive rettigheder skal være i centrum.
Det kræver institutioner, der kan beskytte dem og stærke og velorganiserede civilsamfund,
der kan mobilisere og inkludere befolkningerne.
I dag er vores globale samarbejde på mange måder i krise. Politiske beslutninger
underminerer alt for ofte internationale konventioner og vores folkeretlige forpligtelser. De
rigeste lande har uforholdsmæssig meget magt i internationale fora, og tilliden til
internationale institutioner, der konstant udfordres af det globaliserede finanssystem, er
faldende. Samtidig er behovet for stærke fællesskaber større end nogensinde. De
udfordringer vi står overfor kræver grænseoverskridende samarbejde og løsninger.
Der er et akut behov for at reformere eksisterende institutioner gennem demokratisering
og bedre inklusion af marginaliserede og mindre velstående lande. Samtidig skal vi udvise
vilje og mod til at skabe nye innovative fællesskaber, hvor der er behov og energi. Det er
vores opgave konstant at fremme et tæt og gennemsigtigt samspil mellem civilsamfund,
græsrødder, trossamfund, politiske eliter og de strukturer og organisationer, der
indrammer dem. Det giver institutioner og politiske repræsentanter deres legitimitet. Vi skal
bringe nye deltagelsesformer ind på de bonede gulve, styrke den sociale aktivisme og
skabe rum for civilsamfundsindflydelse.
Vi skal styrke den demokratiske kultur og demokratisere strukturerne i det europæiske
samarbejde. EU skal være mere gennemsigtigt og bevæge sig tættere på borgerne.
Medlemsstaterne skal samtidig blive bedre til at give de fælles løsninger en chance, i
stedet for kun at tænke til den nærmeste grænse.
Vi skal også tænke nyt og revidere vores samarbejde i Rigsfællesskabet. Vi vil gerne være
en del af et langt mere ligeværdigt fællesskab, men ønsker Grønland og Færøerne at blive
uafhængige, skal vi støtte op om det. Sideløbende skal vi støtte op om en bæredygtig
udvikling for Nordatlantens oprindelige folk, natur og økonomiske udvikling, og vi skal
bidrage bedst muligt til at sikre ansvarlige investeringer i Arktis.
Sidst, men ikke mindst skal vi styrke den demokratiske kontrol med globale økonomiske
institutioner som verdenshandelsorganisationen WTO, den Internationale Valutafond og
Verdensbanken. Organisationer, der alle med fordel kunne reformeres så visionen om
global bæredygtighed og social lighed sætter rammen for organiseringen af
verdensøkonomien i stedet for det nuværende neoliberale systems logikker.
Det er vigtigt, at der i både vores regionale og multilaterale fællesskaber fortsat er plads til,
at lande kan gå foran på vigtige områder og sætte nye standarder for bæredygtig
udvikling.
Fællesskabet skal gøre os frie og lige - hver især og som samfund,

Tre konkrete forslag

Eksperimenterende partnerskaber for udvikling
Vi vil arbejde for at afprøve nye innovative og eksperimenterende partnerskaber i
udviklingssamarbejdet og det internationale samarbejde, der inkluderer private aktører,
græsrødder, NGO’er og offentlige aktører. Som foregangsland for bæredygtigt
iværksætteri vil vi særligt i vores udviklingsarbejde særligt fokusere på entreprenørskab og
iværksætteri. Vi vil eksperimentere med initiativer, der både involverer virksomheder og
aktører i Danmark og samarbejdslandene. Projekterne kan indbefatte startkapital,
mikrolån, sparring og rådgivning. Samarbejdet skal bygge på følgende principper:

Kommercielle hensyn må ikke få forrang i forhold til udviklingspolitiske målsætninger.

Vi skal tage ansvarlig virksomhedsadfærd meget alvorligt, herunder brud på folkeretten,
korruption, miljøskadelig adfærd, arbejdsulykker og
skatteunddragelse.

Respekten for menneskerettighederne er et ufravigeligt vilkår.

Et mere gennemsigtigt og demokratisk EU
Det europæiske samarbejde skal bringes tættere på borgerne. Den danske regering og
Folketinget skal arbejde for, at demokrati og gennemsigtighed kommer højere op på EU’s
dagsorden.
EU’s beslutningsprocesser skal være mere gennemsigtige. Dette gælder især arbejdet i
Rådet og Den Europæiske Centralbank, hvor man bl.a. bør live-streame officielle møder,
sådan som man gør det i Europa-Parlamentet. Det bør ligeledes gøres mere
gennemskueligt for borgerne, civilsamfundet, politikere, virksomheder, hvem der udøver
indflydelse på vigtige beslutningstagere i EU’s institutioner. Det nuværende
åbenhedsregister bør derfor styrkes, så der kommer en obligatorisk registrering af
lobbyaktiviteter, økonomiske støttet og sponsorater i både Europa-Parlamentet,
Kommissionen og Rådet.
Hvis det europæiske samarbejde skal bringes tættere på borgerne, skal EU-politikken
prioriteres højere i Folketinget, da EU-politik har stor indflydelse på mange politikområder.
Folketingets Europaudvalgs arbejde skal uddelegeres til andre udvalg. På længere sigt
bør Europaudvalget kun varetage institutionelle europæiske spørgsmål, mens resten af
sagerne bør henføres til relevante fagudvalg. Folketinget bør sikres større indflydelse på

regeringens forhandlingspositioner i Rådet, og regeringen skal respektere, når et flertal i
Europaudvalget ønsker, at regeringen skal sikre sig et folketingsflertal bag deres
forhandlingsposition i Rådet.
Det europæiske samarbejde skal demokratiseres yderligere. Blandt andet skal de
folkevalgte nationale parlamenter og Europa-Parlamentet have mere indflydelse i EU’s
beslutningsprocesser. Vi bør derfor sikre, at initiativretten til fremsættelse af ny lovgivning
overgår fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og sørge for, at de nationale
parlamenter får større indflydelse på særligt den økonomiske politik.

Styrkelse af FN som institution
FN skal være kernen i vores multilaterale bistand og en rettesnor i dansk udenrigs-,
forsvars-, udviklings- og handelspolitik. Vi vil arbejde for, at støtten til FN styrkes. FNbaserede processer vil betyde, at hensyn til menneskerettigheder og oprindelige folks
rettigheder, klima og de FN’s 17 bæredygtighedsmål styrkes i fremtidige aftaler.
Vi vil arbejde for, at udformningen og forhandlingerne om internationale aftaler herunder
skatteregler, sker i FN regi. Det er vigtigt, at alle lande får indflydelse og bliver hørt.
Alternativet ønsker at styrke FN og dets organer gennem reformer, der afspejler verden i
dag, herunder medlemskab og arbejdsformer i Sikkerhedsrådet, Generalforsamlingen og
FN’s tilknyttede organisationer. Alternativet vil arbejde for et mere demokratisk FN. Det
involverer en reform af Sikkerhedsrådet, så beslutningerne i højere grad repræsenterer en
større del af verdens befolkning. Regionale organisationer som EU og Den Afrikanske
Union bør få en samordnende rolle i forhold til FN’s Generalforsamling og FN’s
Sikkerhedsråd. Den nuværende sammensætning af permanente medlemmer i
Sikkerhedsrådet repræsenter langt fra størstedelen af verdens befolkning, hvor for
eksempel Afrika slet ikke er repræsenteret. Vi støtter derfor en demokratisk og
gennemsigtig reformproces, der kan sikre et mere tidssvarende Sikkerhedsråd. Ligeledes
støtter vi op om en stadig stærkere og mere indflydelsesrig Generalforsamling, der kan
agere mere slagkraftigt og samlende for at sikre globalt samarbejde og stabilitet.

