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EU OCH BISTÅND PÅ SVENSKA 

CONCORD
www.concord.se/

CONCORD är ett europeiskt nätverk 
med över 1 000 europeiska frivilligor-
ganisationer och nätverk som arbetar
med att påverka EUs utveckling och bi-
ståndspolitik. CONCORD nybildades i 
januari 2003 i samband med att före-
trädaren Liaison Committee lades ner.

 EU-LÄNDERNAS  BISTÅND 
europa.eu.int/pol/dev/index_sv.htm

EU-ländernas verksamhetsområden när 
det gäller bistånd. Länkar bl a till

Bistånd
Europeiska unionen i världen
Byrån för samarbete EuropeAid 

   Nästan hälften av alla pengar som 
används för att hjälpa fattiga länder
kommer från Europeiska unionen och 
dess medlemsstater, vilket gör unionen
till världens största biståndsgivare.

 Delar av webbplatsen är på engelska.

RIKSDAGENS EU-SVAR 
www2.riksdagen.se/internet/
eusvar.nsf

På riksdagens webbplats finns en del 
som kallas EUSVAR. Därunder finns 
följande sju faktablad om EU: 

Hur fungerar EU:s utvecklings-
bistånd?
Vad är Echo? 
Hur samarbetar EU med 
länderna kring Medelhavet
(Barcelonaprocessen)?
Vad är Cotonouavtalet?
Vad är Tacis? 
Vad är Phare? 
Ger EU bistånd till Asien och 

  Latinamerika? 
Även bra sökfunktion. 

INTERNATIONALISM ELLER
    EUROPA-NATIONALISM?
www.nytteuropa.nu/index.phtml
?download=true&fid=7109

I stället för en
progressiv, in-
ternationalis-
tisk "motkraft"
som går i täten 
i kampen mot
världsfattigdo-
men och för
fred och rätt-
visa ser vi 
framväxten av 
ett alltmer

egoistiskt EU. I stället för att agera
motkraft mot den enda kvarvarande
supermakten USA ser vi ett EU som 
inte ens kan enas i en lam protest mot 
Bush-administrationens gemena brott
mot internationell rätt, skriver Stefan de 
Vylder, nationalekonom och författare. 
 Artikeln ingår i boken Vägval för Europa.

SÖKNING
europa.eu.int/index-sv.htm
Möjlighet till sökning. Ju mer detaljerad
anvisning man ger, desto större är 
chansen att hitta det man söker.

EUs BISTÅNDSPROGRAM
www.swedishtrade.se/eu/
EU är världens största biståndsgivare!
Ca 3% av EUs budget till en rad olika 
program riktade mot olika områden i 

världen. Bland annat får kandidatlän-
derna som ansöker om medlemskap i 
EU ca 3 miljarder Euro per år under de 
närmaste åren genom programmen
Phare, ISPA och SAPARD. 

REGERINGEN OM EU-BISTÅND 
www.regeringen.se/sb/d/2355/a/
20211
En beskrivning av de institutioner som 
existerar inom ramen för den Europe-
iska gemenskapen och som arbetar 
med utvecklingssamarbete och bistånd.

EU-UPPLYSNINGEN
www.eu-upplysningen.se/

Sveriges Riksdag svarar för EU-
upplysningen. Bra avsnitt om biståndet. 

EU OCH BISTÅND PÅ ENGELSKA 

ECDPM
www.ecdpm.org/
The European Centre for Development
Policy Management has been fostering 
better trade and aid relations between
the European Union and African, Carib-
bean and Pacific (ACP-EU) countries 
since 1986.
   We deal with the international policies
that govern development between the
ACP countries and EU member states.
Chief among these is the Cotonou Part-
nership Agreement, signed in June 
2000 by 77 ACP countries and by 15
EU member states. Our mission is to 
help make these policies work.

POST-LOMÉ
www.ips.org/lome/index.htm
Nyhetsbyrån Inter Press Service (IPS) är 
ledande i världen med information om 
Globala frågor. Projektet ”Post-Lomé”
betalas av EU. 



ACP OCH LOMÉ
www.acpsec.org/
En bra sammanställning av ACP-länder-
na (African, Caribbean and  Pacific 
Group of States) och hela Loméavtalet. 

ECHO – EUROPEAN COMMUNITY
HUMANITARIAN OFFICE

europa.eu.int/comm/echo/
index_en.htm

” The European Union as a whole (i.e., 
the 25 Member States and the Com-
mission) is one of the world's main hu-
manitarian aid donors; the Humanitarian 
Aid department (ECHO) is the service of 
the European Commission responsible 
for this activity.”
   Särskilt statistikavsnitt.

EUROSTEP
www.eurostep.org/

“Welcome to Eurostep. This website
provides information and comment on 
European Union development co-opera-
tion. It also gives information about Eu-
rostep and its work.”

SAMARBETE EU-ACP 
www.agricta.org/index.htm

Technical Centre for Agricultural and 
Rural Cooperation ACP-EU. 

EU OCH GENDERFRÅGOR
europa.eu.int/comm/employment_
social/equ_opp/index_en.htm

EUFORIC
www.euforic.org/
EUFORIC är en ”Platform for debate and 
information on Europe's international
cooperation”. Innehållsrik webbplats.
www.euforic.org/resource/en/doss
/lome/index.html

Information om EUs samarbete med
ACP-länderna. Bra länkar. 
Gratis nyhetsbrev via e-post. 
På www.euforic.org/by_theme/106.
htm finns länkar till artiklar om bistån-
dets effektivitet.

ACP och EU 
europarl.eu.int/intcoop/acp/
10_01/default_en.htm

“The ACP-EU Joint Assembly was cre-
ated out of a common desire to bring 
together the elected representatives of 
the European Community - the Mem-
bers of the European Parliament - and 
the representatives - both elected and 
non-elected - of the African, Caribbean 
and Pacific states (ACP countries) that 
have signed the Lomé Convention: it is
the only institution of its kind in the
world. It is the only international assem-
bly in which the representatives of
various countries sit together regularly
with the aim of promoting the interde-
pendence of North and South.”

EUROPA WORLD 
www.europaworld.org/

EuropaWorld reports on international
development and humanitarian actions
of European institutions, Governments
and NGOs, including European based 
United Nations agencies. Its purpose is 
to inform, explain and entertain.

DAC
www.oecd.org/dac/

The Development Assistance Commit-
tee (DAC) is a key forum of major bila-
teral donors. They work together to in-
crease the effectiveness of their com-
mon efforts to support sustainable de-
velopment.
   The DAC concentrates on two key 
areas: a) how international development
co-operation contributes to the capacity

of developing countries to participate in 
the global economy, and b) the capacity 
of people to overcome poverty and par-
ticipate fully in their societies.

 CORDIS
www.cordis.lu/en/home.html

Bra sökfunktion hos "Community
Research and Development Information 
Service - CORDIS".

TROCAIRE OM EUROPAS
    GLOBALA ANSVAR 
www.trocaire.org/policyandadvoca
cy/eudevelopmentpolicy/conventio
nbriefingpaper.pdf
Trócaire is the official overseas deve-
lopment agency of the Catholic Church
in Ireland.
   Pdf-fil på 12 sidor om:
Addressing Europe’s Global Responsibi-
lities: Development Co-operation and 
the European Convention. 

 LÄNKAR 
www.lib.berkeley.edu/doemoff/gov
_eu.html
Förteckning av Internetlänkar som rör 
EU från University of California.

Den Globala Skolan har gett ut följande
sammanställningar av Internetadresser:

AFRIKA PÅ INTERNET
ASIEN PÅ INTERNET 
ÖSTEUROPA PÅ INTERNET
LATINAMERIKA PÅ INTERNET 
MILJÖ PÅ INTERNET
BARNS SITUATION I VÄRLDEN 
JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ 
INTERNET
OM HIV/AIDS PÅ INTERNET 
OM FATTIGDOM OCH FATTIG-
DOMSBEKÄMPNING PÅ INTERNET 
REGIONAL COOPERATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Nerladdning kan ske från 
www.denglobalaskolan.com eller 
Sidas hemsida www.sida.se Välj där
Publikationer Sök publikationer
Skriv sedan ”Internet” (eller namnet på 
sammanställningen) i sökrutan. 

Art.nr. SIDA1113sv 

Synpunkter på förteckningen kan
lämnas till Tor Backmann,

 e-post: internetadresser@tele2.se


