Udtalelse fra FN-forbundets landsmøde 2016

Uacceptabelt, at Danmark ikke deltager i nedrustnings- og våbenkontrolsamarbejdet
FN-forbundet mener, at det er uacceptabelt, at Danmark ikke længere deltager i det internationale
samarbejde om nedrustning og våbenkontrol.
I en tid, hvor flere stater opruster og moderniserer både konventionelt og med atomvåben, er det
mere end nogensinde vigtigt, at der udvikles tidssvarende kontrolregimer for international
nedrustning og våbenkontrol.
Regeringen besluttede i starten af året, at Danmark ikke længere skulle deltage i det internationale
nedrustnings- og våbenkontrolsamarbejde.
Konsekvenserne heraf har for alvor kunnet ses henover sommeren og efteråret, hvor Danmark ikke
engang har deltaget med en enkelt repræsentant til store internationale konferencer om våbenkontrol
og nedrustning. Det gælder blandt andet den årlige konference for deltagerstaterne i
våbenhandelstraktaten, der blev afholdt i august, og den fire uger lange mødesamling i FN’s 1.
udvalg om nedrustning og international sikkerhed under FN’s generalforsamling, der er blevet
afholdt i efteråret.
Samtidig er Danmarks foregangsarbejde med at udvikle et adfærdskodeks for våbentransporter, der
er mangelfuldt reguleret under international lov, gået helt i stå. Arbejdet har været i gang siden
2012, og et udkast til adfærdskodekset ligger klar i en næsten færdigforhandlet form. Men
Udenrigsministeriet arbejder nu ikke længere for at afslutte arbejdet på grund af bortprioriteringen
af sagsområdet.
Udviklingen er yderst beklagelig, fordi Danmark tidligere har været en aktiv fortaler for bedre
kontrol på våbenhandelsområdet. Både Danmarks aktive engagement i våbenhandelstraktatens
tilblivelse og pionerarbejdet med at få udviklet et nationalt adfærdskodeks for våbentransport
sammen med bl.a. dansk industri har været vigtige og internationalt anerkendte tiltag. Men fra at
have været et foregangsland på våbenkontrolområdet, glimrer Danmark nu ved sit fravær ved
møderne, hvor alle andre lande, vi sammenligner os med, deltager.
FN-forbundet opfordrer danske politikere til at omgøre beslutningen om at spare Danmarks indsats
på nedrustningsområdet væk. Der er tværtimod behov for at styrke Danmarks deltagelse i det
internationale samarbejde om nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning.

