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Spørgsmål 
Vil ministeren oversende regeringens bemærkninger til Kommissionens 
kommende Afrika-strategi? 
 
Svar 
Udgangspunktet for regeringens indspil til EU’s Afrikaarbejde er, at 
Europa og Afrika har brug for hinanden. Og at Afrika skal have et markant 
løft som prioritet i EU’s eksterne arbejde. EU og Afrika er naboer. Og 
udfordringer på det afrikanske kontinent påvirker os direkte. Det er 
afgørende, at EU og de afrikanske lande sammen finder bæredygtige 
løsninger på de mest presserende problemer ikke mindst vedr. 
klimaforandringer og den grønne dagsorden, og irregulær migration og 
flygtninge. Og samtidig griber muligheder, der byder sig til, fx om handel.  
Den øgede internationale tilstedeværelse fra andre lande som fx Kina og 
Golf-staterne på det afrikanske kontinent betyder, at EU ikke kan tage sin 
rolle for givet. Derfor er der brug for, at EU fremhæver fordelene ved et 
strategisk tæt samarbejde over for afrikanerne.  
 
Fra regeringens side har vi derfor også udtrykt vores fulde støtte til, at EU 
udarbejder en ny, omfattende strategi med Afrika i løbet af i år. 
Kommissionen og EU’s udenrigsrepræsentant ventes snarest at udsende 
en fælles meddelelse, der er deres oplæg til de fremadrettede prioriteter i 
EU’s Afrikastrategi, og som EU’s ministre efterfølgende skal drøfte.  
 
Udenrigsministeren og jeg har haft flere lejligheder til at fremhæve de 
danske Afrika-prioriteter. For eksempel drøftede udenrigsministrene EU-
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Afrika relationer under udenrigsrådet den 17. februar 2020. Der var EU’s 
Afrikastrategi et af de vigtigste punkter. Jeg drøftede området med EU’s 
andre udviklingsministre, EU’s udenrigsrepræsentant og EU’s kommissær 
for internationale partnerskaber under en uformel frokost i Bruxelles den 
13. februar 2020. Det står klart, at der er en stor vilje blandt både 
medlemsstaterne og EU’s institutioner til at styrke vores partnerskaber 
med Afrika på flere af regeringens prioritetsområder.  
 
Regeringen har arbejdet for, at EU’s kommende strategi med Afrika sætter 
særligt fokus på irregulær migration og klimaforandringer. Disse emner 
kom jeg også ind på under samrådet om status på forhandlingerne om 
EU’s instrument for Naboskab, Udviklingssamarbejde og Internationalt 
Samarbejde den 28. februar 2020.  
 
For regeringen er det vigtigt, at der skabes reelle alternativer til irregulær 
migration for de mange unge afrikanere i deres oprindelseslande. Vi skal 
se på alle løsningsmodeller. Vi skal være bedre til at hjælpe i 
nærområderne. Én måde er at hjælpe langs migrationsruterne. Dette 
kræver, at vi støtter kapacitetsopbygning langs ruterne. Hjemsendelse, 
jobskabelse, vækst, udvikling og reintegration er andre strategiske 
indsatsområder, som vi ser på netop nu. Også i EU sammenhænge. Derfor 
har vi understreget betydningen af et mere retfærdigt og humant 
asylsystem, herunder oprettelsen af modtagecentre.  
 
Regeringen har også fremhævet behovet for, at vi styrker de afrikanske 
landes kapacitet til at imødegå klimaforandringer og styrke den grønne 
transition. Begge dele er vigtige for, at der kan skabes vækst og 
modstandskraft i mange afrikanske lande. Klimaforandringerne skaber 
spændinger på det afrikanske kontinent. Et eksempel er Sahel-regionen, 
der befinder sig på Europas dørtrin. Her rammer klimaforandringerne 
særligt hårdt. Derfor har vi alle en interesse i at øge samarbejdet med de 
afrikanske lande om netop klimaforandringerne. Både for at imødegå de 
trusler, det medfører. Men også for at se på de muligheder, der ligger i den 
grønne transition. Fra dansk side har vi i den forbindelse taget initiativ til 
at samle en række ligesindede lande om et initiativ, der skal bidrage til at 
skabe resultater inden for klimadagsordenen, når regeringsledere fra EU 
og den Afrikanske Union mødes til efteråret.   
 
Regeringen har også fremmet øvrige kerneprioriteter for EU’s 
Afrikapolitik såsom unge, ligestilling, kvinder og pigers seksuelle og 
reproduktive rettigheder (SRSR), uddannelse herunder af faglærte samt 
jobs og investeringer. Alle disse elementer er nødvendige for, at vi 
kommer til at se en reel og bæredygtig udvikling på det afrikanske 
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kontinent. Og sådan hjælper vi flest i deres nærområder. Det er afgørende 
vigtigt, at EU og Afrika i partnerskab arbejder for løsninger på disse 
centrale udfordringer.  
 
Der er planlagt et udenrigsministermøde mellem EU og den Afrikanske 
Union i begyndelsen af maj. Her forventer vi, at de afrikanske lande kan 
bidrage med deres prioriteter og ønsker til et styrket partnerskab med EU. 
Dette er vigtigt, fordi der skal være tale om en strategi med Afrika. 
 
Vi vil engagere os stærkt i det videre løbende arbejde for at få sat solide 
danske aftryk på EU’s Afrikastrategi. Folketingets Europaudvalg vil 
naturligvis blive inddraget på vanlig vis. 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 

Rasmus Prehn 
 


