FN-forbundets
Nyhedsbrev
Årgang 3, nr. 8, november 2008

Indhold i dette nummer:
NYT fra FN-forbundet ............................................................................................................... 2
Bosnien blotlagt .......................................................................................................................... 6
INTERNATIONALT OVERBLIK ved Henrik Døcker .......................................................... 9
Politisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2008....................................................... 16

Deadline for stof til næste nummer af nyhedsbrevet er den 5. januar 2009.

Udgivet af FN-forbundet, Store Kongensgade 36, 4.th., 1264 København K, www.una.dk,
e-mail: fnforbundet@una.dk, ISSN: 1901-645X
Redaktion: Anni Herfort Andersen, Henrik Døcker, Hanne Steinmeier og Jørgen Estrup
(ansvarshavende)

FN-forbundets Nyhedsbrev, Årgang 3, nr. 8. november 2008

NYT fra FN-forbundet
Resultatet af valgene på FN-forbundets landsmøde 25.-26.
oktober 2008
Forretningsudvalget
Landsformand: Jørgen Estrup
Næstformand: Torleif Jonasson
Hovedkasserer: Flemming Thøgersen,
NETOP
Forretningsudvalgsmedlem:
Trine M.N. Jensen
Forretningsudvalgsmedlem:
Torben Jacobsen, Mandela Center
Danmark

Repræsentantskabet,
medlemmer

kollektive

Helle Martinussen, Brahma Kumaris
Asger Pedersen, Dansk Russisk Forening
Linda Herzberg, Det Mosaiske Troessamfund
Ruth Gunnarsen, Det Radikale Venstre
Ileana Schrøder, Esperantoforeningen
Arne Hansen, Genvej til Udvikling
Jørgen Olsen, Genvej til Udvikling
Sven Erik Bolt Magnussen, HKKF
Gyda Kongsted, Kvinderådet
Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundet
Lars Kjærgaard, SF

Bestyrelsen
Erik Arnsted
Lave Broch
Bent Christensen, Mellemfolkeligt
Samvirke
Karsten Fledelius, Helsinki Komiteen
Michael T. Jensen, HKKF
Tue Magnussen
Dorte Munch
Bente Nielsen
Jørn Boye Nielsen
Bente Rich
Morten Thulstrup
Claus Wachmann, Det Radikale Venstre

Repræsentantskabet, individuelle
medlemmer
Lotte Andersen
Klaus Groth
Mogens Hansen
Birgitte Husmark
Signe Kjær Jørgensen
Erling Kjær
Karin Munkholm
Rikke Bruun de Neergaard
Flemming Olsen
Henrik Pedersen
Klaus Ljørring Pedersen
Inge Skjoldager
Johanne Sørensen

2

FN-forbundets Nyhedsbrev, Årgang 3, nr. 8. november 2008

Udtalelser fra Landsmødet 2008
FN-forbundet opfordrer derfor til, at
Danmarks regering revurderer sin beslutning, så spørgsmålet kan blive afgjort på baggrund af en åben og saglig
debat.

Danmarks regering bør revurdere
beslutning om FN-fredsstyrken
SHIRBRIG
Danmarks regering arbejder for at nedlægge den FN-tilknyttede fredsstyrke
SHIRBRIG, der har hovedkvarter i Høvelte, Danmark.

Humanitær FN-intervention i Darfur er nødvendig

SHIRBRIG blev oprettet på dansk initiativ for at sikre FN hurtig og effektiv
støtte til militær indsats og er den eneste fredstyrke i verden, der permanent
opererer under FN-flag. Styrken har
udført flere operationer med succes.
Desuden har styrken stor kompetence
ikke mindst i forhold til konflikter i Afrika, hvor SHIRBRIG er særdeles respekteret og vellidt. En nedlæggelse af
SHIRBRIG vil dermed kunne tolkes
som en nedprioritering af de fredsopbyggende indsatser på dette kontinent.

FN-forbundet opfordrer på det kraftigste den danske regering til i FN og gennem sine internationale forbindelser at
arbejde for, at grusomhederne i Darfur
bringes til ophør, og fredsprocessen
fremmes mest muligt. Samtidig skal det
sikres, at de skyldige i folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og
krigsforbrydelser bliver stillet for en
domstol.
Situationen for civilbefolkningen i Darfur er forværret, der er stadig flere angreb på FN og på udenlandsk personel,
og FN’s fredsoperation UNAMID er
presset til det yderste. Sudans myndigheder lægger hindringer i vejen for
FN’s operationer og er med sin optræden direkte årsag til den katastrofale
sikkerhedssituation for FN-personellet.

FN-forbundet anser det for at være en
helt forkert beslutning, som vil reducere FN’s muligheder for at yde den
fredsbevarende indsats, som de nordiske lande har støttet siden FN’s dannelse. I stedet foreslår vi fortsat nordisk
engagement i SHIRBRIG, og at vores
lande bidrager til en styrkelse af den
fredsbevarende indsats, som SHIRBRIG
allerede har bidraget til med succes.

Mere end 200.000 mennesker skønnes
at have mistet livet og mindst to millioner er blevet fordrevet fra deres hjem i
Darfur siden 2003, hvor kampene brød
ud mellem Sudans regeringsstyrker og
deres allierede Janjaweed-militser på
den ene side og forskellige oprørsgrupper på den anden.

Den danske beslutning er truffet uden
nogen form for forudgående offentlig
debat, og den danske forsvarskommission har end ikke besøgt SHIRBRIG i
forbindelse med sit arbejde.
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Overgrebene på civilbefolkningen fortsætter.

sagen mod præsident Al-Bashir, og i
FN’s sikkerhedsråd har Kina, Rusland,
Burkina Faso, Libyen, Vietnam og Indonesien udtalt deres støtte til AU’s opfordring.

Den internationale straffedomstol, ICC,
udstedte sidste år arrestordrer imod en
sudanesisk minister og en leder af Janjaweed-militsen for krigsforbrydelser
og forbrydelser mod menneskeheden.
Domstolen forbereder nu tilsvarende
anklager, herunder folkemord, imod
Sudans præsident og udstedelse af arrestordre.

FN må ikke acceptere straffrihed til
gengæld for de sudanesiske myndigheders samarbejde med UNAMID.
Derfor opfordrer FN-forbundet til, at
FN med henvisning til tidligere vedtagelser om Darfur i Sikkerhedsrådet benytter reglerne om staternes pligt til at
beskytte deres befolkninger, Responsibility to Protect, som verdens statsledere påtog sig ved topmødet i 2005. FN
bør intervenere i Sudan og sætte en
stopper for de sudanesiske myndigheders fortsatte hindringer for fredsprocessen.

En arrestordre mod Sudans præsident
kan fuldstændig forandre det politiske
landskab og få alvorlige konsekvenser
for fredsprocessen i Sudan og Darfur.
Den afrikanske unions freds- og sikkerhedsråd har opfordret FN’s sikkerhedsråd til at få Den internationale straffedomstol til at udsætte behandlingen af

Landsformandens beretning
"Hvorfor er vi så alligevel nogle, som er
parat til at acceptere rundkredspædagogikken og lytte til ganske meget
‘vrøvl’ i FN-regi? Fordi al erfaring –
herunder den som med basis i Verdenskrigene og det jødiske holocaust
førte til dannelsen af FN – viser, at alternativet er dødsensfarligt. Når dialogen og diplomatiet stopper, så eskalerer
konflikterne. Så er der ganske kort vej
fra monologens verbale vrøvl til den

enkeltes selvtægt, rå magtanvendelse
og dødbringende vold."
Sådan afslutter Jørgen Estrup indledningen på sin beretning til Landsmødet
2008.
Hele beretningen bringes bagest i Nyhedsbrevet.
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Generalforsamling i Københavns-kredsen
Generalforsamlingen i Københavnskredsen den 3. november 2008 valgte
ny bestyrelse bestående af Dorte
Munch (formand), Jane Johnsen, Pernille Lausen Hansen og Ole Blaust.

Interesserede er velkomne til at kontakte bestyrelsen. Dorte Munchs e-mail er
djmunch@webspeed.dk
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Bosnien blotlagt
På basis af et væld af samtaler med såvel ofre som bødler har hun sammenfattet hvad hun kalder ”de ti bud for
forsoning”. De favner hvad en række
andre lande, som har været gennem
blodige indre opgør, må lægge sig på
sinde, når ”freden skal vindes”.

Interview med Birte Weiss, som
gør status og giver gode råd for
en stat, der blev martret i
1990’ernes Balkankrige
Af Henrik Døcker
Verden er i de senere år blevet meget
optaget af, hvordan man ”vinder freden”, hvordan man ’rehabiliterer’ stater, dvs. genskaber dem til at fungere i
en atmosfære af fordragelighed og med
et minimum af demokratisk fernis. Den
engelsktalende verden taler om state
building, og denne ’statsopbygning’ er
så noget internationale kræfter medvirker til på yderst forskellige vilkår, men
måske mest spektakulært i Irak og Afghanistan.

- For at tilvejebringe den meget vigtige
forsoning skal alle forsvundne og formodede døde findes, siger Birte Weiss.
Og de skal begraves. Det er utænkeligt
at forestille sig blot den mindste forståelse mellem bosniakker, serbere og kroater, hvis dette første bud ikke holdes.
Der savnes stadig 16.000 mennesker fra
krigen i Bosnien, den indviklede krig,
som nogle kaldte en ’internationaliseret
borgerkrig’. Formelt foregik den inden
for den nye stat Bosnien-Hercegovina,
men den serbiske del af befolkningen
ville ikke vedkende sig det nye statsborgerskab. Det har frembudt store
problemer at få overblik over hvor
mange, der i alt blev dræbt i krigen –
tallet 100.000 er hvad det særlige dokumentationscenter for krigsofre i Sarajevo har regnet sig frem til.

Men naturligvis foregår der også masser af statsopbygning, bortset fra reel
genopbygning af sønderbombede huse
på Balkan. Politikeren og journalisten
Birte Weiss har netop gjort status over
udviklingen i Bosnien-Hercegovina i
bogen Krigens arvinger (Gyldendal).
Hun beskrev tidligere, i 2000, sammen
med historikeren Karsten Fledelius de
uhyrlige massakrer i Bosnien i bogen
Vanviddet vidner (dengang anmeldt i FN
BLADET).

- At få dømt de skyldige er en anden gigantopgave, som aldrig vil blive helt
løst, fortsætter hun. Ved krigsforbrydertribunalet for Eksjugoslavien i Haag
er hidtil gennemført 161 sager, men det
er kun de hårdt belastede topfolk, politiske som militære, der dømmes her.
Det skønnes, at så mange som 6000 per-

Hendes helhjertede engagement i bosniernes skæbne har atter udmøntet sig i
imponerende detaljebeskrivelser, efter
at hun netop efter et års ophold i Bosnien er vendt hjem til Danmark.
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soner kan rammes af en anklage for at
have begået krigsforbrydelser, folkedrab eller forbrydelser mod menneskeheden.

mindretalsfolkegruppe vil tilskyndelsen til ikke at vidne være stor. Der er
eksempler på folk, der i årevis ikke har
turdet gå uden for en dør af angst for at
blive dræbt på grund af et belastende
vidneudsagn, de har afgivet.

- Det er så Bosnien-Hercegovinas egen
opgave at gennemføre sager mod folk
længere ned i systemet. Disse sager på
nationalt bosnisk eller lokalt plan afgøres principielt endeligt af BosnienHercegovinas Retskammer, der er
sammensat af en national og to internationale dommere, fortsætter Birte
Weiss. Hidtil er der afsagt 50 domme
her.

Der er således talrige hindringer for at
få sandheden frem. Parlamentet i Sarajevo har to gange vedtaget, at der skulle
nedsættes en ’sandhedskommission’,
måske i stil med Sydafrikas. Den stærke
kristne inspiration til tilgivelse, som har
gennemsyret denne kommissions virke,
synes ikke at være til stede i Bosnien.
Den ortodokse kirke har i hvert fald ikke spillet nogen rolle her, fortæller Birte
Weiss.

Jeg spørger om man så kan forestille
sig, at en serber sammen med to udenlandske dommere dømmer i en sag
mod en serber?

Hun har ikke noget optimistisk budskab med sig hjem fra Bosnien. Men
hun har med stor energi kastet lys over
en mængde skæbner fra det nationalistiske galehus, som denne stat var omskabt til i 1990’erne. Hun trækker vigtige tråde også til Danmark og lader én
af de 20.000 bosniere, vi modtog her i
landet, få mæle. Og her er der basis for
optimisme. Arbejdsløsheden blandt
dem er faldet fra 25 pct. i 1991 til seks
pct. i 2007. De fleste er antagelig smeltet
ind i det danske samfund.

- De bosniske dommere er udvalgt på
en særlig måde, således at nationale
sym- og antipatier ikke skulle spille
ind, lyder svaret. Et større problem ved
gennemførelse af sådanne sager er vidnerne. Ved Haag-domstolen er vidnerne
fjernt fra deres bysbørn og andre, der
måttet have stærke følelser i forbindelse
med retssagerne. Men hjemme kan det
være livsfarligt at vidne, hvis der rippes
op i noget, der helst skulle være glemt.
Der er ganske vist også det der hedder
vidnebeskyttelsesprogrammer, dog kun i
hovedstaden Sarajevo. Herigennem kan
vidner optræde under anden identitet
for retskammeret, ligesom de kan blive
indkvarteret anonymt.

At plante demokratiet i dagens Bosnien, at få folk til at angre og vende løgnen ryggen såvel som en række andre
ideale fordringer blandt Weiss’ ti bud
er ikke noget, ret mange af nutidens
bosniere er i stand til. Til visse er Bosnien-Hercegovina en skrøbelig stat, som i
virkeligheden kun holdes sammen af

Trusler mod vidner kendes f.eks. også
fra Kosovo og andre steder på Balkan.
Ikke mindst hvis man kommer fra en
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det internationale samfunds statholder,
kaldet ’den høje repræsentant’. En slags
politisk garant for at serbere, bosniakker og kroater bestandig presses til at
samarbejde.

P.s. Krigens arvinger vil senere blive
anmeldt i FN-forbundets Nyhedsbrev.
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INTERNATIONALT OVERBLIK

ved Henrik Døcker

FN-mandatet for Georgien forlænget til februar 2009

Verdensbanken: Nedgang i antallet
af verdens fattige

FN’s Sikkerhedsråd har foretaget en såkaldt forlængelse af mandatet for observatørkorpset i Georgien (UNOMIG)
til 15. februar 2009. Dets rolle er dog
temmelig begrænset og uafklaret efter
de russisk-georgiske træfninger i SydOssetien i august og Ruslands beslutning om, at såvel dette område som det
andet omstridte af slagsen Abkhasien
skulle tildeles uafhængighed. FNmissionen med 130 militærpersoner og
15 politifolk har ret til at patruljere i
områder nær Abkhasien, men ikke ved
Syd-Ossetien. Den militære situation i
og omkring de to enklaver, som Georgien nu altså er frataget enhver suverænitet over, er fortsat uafklaret. Rusland trak de sidste af sine tropper hjem
fra Georgien i begyndelsen af oktober,
men har stadig soldater i de to enklaver. Den Internationale Domstol i Haag
afsagde omtrent samtidig en kendelse
om, at Rusland skal indstille enhver
form for diskrimination ved behandlingen af georgiere og andre, hjemmehørende i Abkhasien og Syd-Ossetien.
Georgien havde anlagt sagen med påstand om, at Rusland overskred den internationale konvention med forbud
mod enhver form for racediskrimination.

Verdensbanken har beregnet antallet af
ekstremt fattige til 986 millioner. Det er
første gang, at tallet er kommet ned
under en milliard – i 2005 var det eksempelvis 1,4 milliarder. Banken har
hidtil opereret med et fattigdomsbegreb
på ’1 dollars om dagen’ Men forskerne
foretrækker nu at betegne det som fattigdom, hvis man ikke kan tjene 1,25 $
om dagen.

Diplomater misbruger deres immunitet
Talrige diplomater i New York og
Washington misbruger deres diplomatiske immunitet, viser en amerikansk
regeringsrapport. Af 42 rapporter, som
indgår i en større undersøgelse, foretaget af det amerikanske forbundspoliti,
fremgår det, at beskyldninger om
tvangsarbejde, såkaldt menneskehandel, og fysisk misbrug indgår heri. Men
også så ’udramatiske’ misbrug som
manglende betaling af husleje og ulovlig parkering hører med. Særlig opmærksomhed vil det amerikanske senats undersøgelsesudvalg vie beskyttelsen af omkring 2000 personer, som er
husassistenter med få formelle regler til
at sikre dem mod udnyttelse.
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Muslimsk general i Bosnien dømt
for grusomheder

Tidligere talsmand ved krigsforbrydertribunal tiltalt for at have offentliggjort fortroligt materiale

Den tidligere stabschef for de bosniakiske (muslimske) styrker i Bosnien,
general Rasim Delic er af krigsforbrydetribunalet for Eksjugoslavien i Haag
blevet idømt tre års fængsel for grusomheder, som hans soldater begik
over for serbiske soldater, de havde taget til fange. Anklagens tyngdepunkt
var de overgreb, der blev begået i
landsbyen Livade og lejren Kamenica i
det centrale Bosnien i juli-august 1995.
12 serbiske fanger blev slået med stokke og udsat for elektriske stød, ligesom
de blev tvunget til at kysse hoveder,
der var hugget af andre fanger.

Tidligere offentlig anklager
Rwanda dømt for folkedrab

Den tidligere talsmand ved Eksjugoslavien-krigsforbrydertribunalet i Haag,
Florence Hartmann, er blevet tiltalt for
at have skrevet om fortrolige anliggender i relation til den nu afdøde bosniske
præsident Slobodan Milosevic. Som tidligere nær medarbejder hos den daværende anklager ved tribunalet, schweizeren Carla del Ponte, havde Hartmann
adgang til fortrolige oplysninger om, at
den serbiske hær havde kontrol over
serbiske enheder, der kæmpede i Bosnien – og dermed også med hvad der
kunne have ledt til bevis for Serbiens
medansvar for folkedrabstragedien i
Srebrenica. Serbien fik imidlertid under
Milosevic-sagen lov til at lade dette materiale udgå.

i

Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Rwanda har idømt tidligere vicestatsadvokat Simeon Nchamihigo
livsvarigt fængsel for at have anvist hutu-dominerede grupper, kendt under
navnet Interahamwe, tutsier og moderate hutuer til udryddelse, således at den
tutsi-dominerede Rwandas Patriotiske
Front (RPF) ikke kom til magten.
Nchamihigo havde misbrugt sin stilling
i anklagemyndigheden i præfekturet
Cyuangugu til at tilrettelægge morderiske anslag bl.a. på steder, hvor tutsier
og moderate hutuer havde søgt tilflugt
for massemordene på i alt 800.000
mennesker, gennemført på blot lidt under 100 dage, begyndende i april 1994.

Heftige kampe i det østlige Congo
Heftige kampe i det østlige Congo har
sendt over 250.000 mennesker på flugt
siden august. I slutningen af oktober
måtte 1700 mennesker forlade en flygtningelejr efter at den congolesiske hær
kom i kamp med den tidligere congolesiske officer Laurent Nkundas oprørsstyrker, der angiveligt beskytter tutsistammefolk fra nabostaten Rwanda.
Hans aktioner har dog overvejende været rettet mod hutu’er fra Rwanda, som
efter tutsiernes magtovertagelse i
Rwanda i kølvandet af folkedrabet 1995
søgte tilflugt i Congo. Det forlyder dog
også, at han i virkeligheden er ude efter
Congos diamantminer. Den 17.000
mand store FN-fredsstyrke (MONUC)
svækkedes, da den militære chef, den
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spanske generalløjtnant Vicente Diaz
de Villegas, uventet trak sig tilbage,
kun syv uger efter at han var udnævnt.
Congo var plaget af en særdeles blodig
borgerkrig
1998-2003,
hvorunder
skønsmæssigt 5,4 mio. mennesker døde, de fleste af sult og sygdomme. Også
dengang med deltagelse af mange flygtinge fra Rwanda.

Francois Bozizé har opfordret til afsendelse af en regulær FN-styrke – til afløsning for Den Europæiske Unions
styrke (EUFOR), hvis mandat udløber
15. marts 2009. Generalsekretær Ban Kimoon har opfordret til formering af en
FN-styrke på 6000 mand, eftersom situationen er højest ustabil, og eftersom
nabostaten i øst: Tchad og den nordøstlige del af Den Centralafrikansk Republik er præget af væbnede sammenstød.
Hundredetusinder af mennesker er
drevet på flugt, således at Øst-Tchad i
dag huser 290.000 flygtninge, væsentligst fra Sudan (Darfur), mens 180.000
er interne flygtninge, som er afhængige
international hjælp.

Tidligere kvindelig slave fra Niger
vinder sag ved inter-afrikansk
domstol
Den nu 24-årige kvinde Hadijatu Mani
fra Niger er ved den vestafrikanske
økonomiske sammenslutning ECOWAS’ særlige domstol blevet tilkendt
10 mio. CFA-francs (19.030 $) i skadeserstatning, fordi hun som 12-årig blev
solgt som slave. Nigers integrationsminister Saidou Hachimou har bekræftet,
at landet vil betale beløbet. Endnu er
der ifølge organisationen Anti-Slavery
International 43.000 mennesker, der lever som slaver i Niger. Fænomenet er
også udbredt i Mauritanien og Sudan.
ECOWAS-domstolen, der sidder i Nigeria, konkluderede, at Nigers myndigheder ikke havde gjort nok for at beskytte Mani for slaveri. Et efterfølgende
spørgsmål er, om også slaveholderen
(kalder Master) vil blive straffet.

FN vil købe fødevarer fra fattige ulandsfarmere
Over 350.000 småkårs-landmænd fra
Afrika og Centralamerika vil snart begynde at sælge deres produkter til FN –
som led i et initiativ, der vil kunne reformere den måde, fødevarer i det hele
taget sælges på. FN’s Fødevareprogram
(WFP) har lanceret et femårsprogram til
en værdi af 76 mio.$, hvis formål er at
opkøbe varer fra fattige bønder i i alt 21
lande. Programmet finansieres af fonde,
oprettet af Bill Gates (Microsoft) og
Howard Buffet. Det bliver bønder i
Sierra Leone, Malawi, Etiopien og El
Salvador, som får glæde af det. Det forventes, at 40.000 tons fødevarer (som
dækker ernæringsbehovet for 250.000
mennesker i ét år) vil blive opkøbt det
første år. Alt i alt opkøbte WFP sidste år
levnedsmidler for 612 mio. $ i u-landene, nok til at holde sulten fra døren for
86 mio. mennesker.

FN-missionen i Den Centralafrikanske Republik forlænget
FN’s Sikkerhedsråd har forlænget
mandatet for den 768 mand store mission i Den Centralafrikanske Republik
(MINURCAT) til udløbet af marts 2009.
Der har været en del uro i flere af landets regioner, hvorfor dets præsident
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UNDP: En generation gået tabt som
følge af Zimbabwes misregimente

Gabon og Ekvatorial-Guinea i strid
om olierige øer

I bedste fald vil det vare mindst 12 år
før Zimbabwes økonomi kan komme
på højde med det niveau, den var på
for 17 år siden, i 1991, fremgår det af en
rapport udarbejdet af fem af Zimbabwes førende økonomer. Landets økonomi ligger i ruiner, og fem mio. mennesker er truet af sult. Turismen i landet er døet ud, hiv/aids-epidemien har
forkortet den gennemsnitlige levealder
fra 57 til 37 år – og dette i et land, der
tidligere regnedes for ét af Afrikas rigeste. To mio. mennesker er flygtet fra
landet, heriblandt en stor del af de
bedst uddannede. Siden 1980 har 80
pct. af sundhedspersonalet slået sig ned
i udlandet.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har
udnævnt den hidtidige juridiske FNtoprådgiver, schweizeren Nicolas Michel
til sin særlige rådgiver og mægler i
grænsestriden mellem de to afrikanske
republikker Gabon og EkvatorialGuinea. En ø ved navn Mbanié – med
samt to andre små øer, Corisco og Cocotiers – er så små, at den franske kolonimagt i sin tid ikke bekymrede sig om
at bestemme, hvilken af de to afrikanske landområder, de skulle tilhøre. Det
ændrede sig, da det i forvejen olierige
Gabon i 1972 fandt olie her. Der har
været forlydender fremme om, at Gabon vil sælge Mbanié (30 hektar) til
Ekvatorial-Guinea. Foreløbig udvinder
de to lande olien i fællesskab.

Mørke økonomiske udsigter for
Palæstina

Fredsslutning og fortsatte kampe i
Somalia

Det Palæstinensiske Selvstyreområdes
økonomi er i stigende grad afhængig af
hjælp udefra samtidig med at Israels
hyppige grænselukninger i Gaza undergraver dette områdes industri og
kommunale forvaltning, fremgår det af
en rapport far Verdensbanken. Det reelle bruttonationalprodukt pr. capita ligger nu 30 pct. under dets niveau i 1999.
I dag lever 57 pct. under fattigdomsgrænsen. I år har området modtaget 1,2
mia. $ til sit budget fra udlandet. 98 pct.
af områdets industrivirksomheder er
lukket, dvs. at der nu kun fungerer 23
ud af i alt 3900 selskaber.

Trods en formel fredsslutning i august
mellem Somalias føderale overgangsregering og en oppositionsgruppe blev
der i løbet af september og ind i oktober
fortsat kæmpet i hovedstaden Mogadishu – således blev 25 personer dræbt og
50 såret i første uge af oktober. FN’s
Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
skønner, at i hvert fald 60.000 mennesker er blevet tvunget til at flygte fra
hovedstaden. Der er atter et væld af
vejspærringer, som hindrer nødhjælp i
at nå frem. 25 pct. af kvinderne og 38
pct. af børnene modtager forsyninger
fra
Verdensfødevareprogrammet
(WFP). Et stort skib, fyldt med 13.770
metriske tons majs ankom sikkert fra
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Sydafrika til Mogadishu den 27. september.

Nansen-flygtninge-prisen til britisk minerydningsprogram i Libanon

Nepal får 10 mio. $ til fredsopbygning

Den britiske chef for det FNfinansierede minerydningsprogram i
Syd-Libanon Christopher Clark har
modtaget dette års Nansen-flygtningepris, opkaldt efter den norske polarforsker og humanist Fridtjof Nansen, der i
1921 blev flygtningehøjkommissær for
Folkeforbundet, FN’s forgænger. Titusinder af miner og klyngebomber, herunder mange af de millioner, som israelerne spredte under krigen i Libanon i
2006, er blevet tilintetgjort af Clark og
hans i alt 990 libanesiske og internationale medarbejdere. Med prisen følger
en medalje og 100.000 $.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har
godkendt, at der ydes 10 mio. $ fra FN’s
Fredsopbygningsfond til Nepal, som er
inde i en genopbygningsfase efter at
landets borgerkrig – der havde taget
13.000 menneskeliv – blev bragt til afslutning sidste år. Efter at Nepal holdt
valg i april, overgik det fra monarki til
republik. Landets politiske partier skal
nu finde ud af hvilke strukturer, republikken skal hvile på.

Flere kvinder i denne verden er gået ind i politik
Kvinder er i stadig større omfang trådt
ind i politik i de senere år, fremgår det
af en rapport fra FN’s Udviklingsfond
for Kvinder (Unifem). Andelen af kvinder i politik er således siden 1995 steget
med syv procentpoints. Fremgangen er
til dels tilvejebragt ved kvotesystemer,
som sikrer et vist antal parlamentspladser til kvinder. Men der er langt til en
reel ligestilling med mænd: Kvinderne
har således langt færre ledende positioner i det politiske liv end mændene.
Eksempel: Selv om 47 pct. af medlemmerne i Paraguays parlament er kvinder, har de kun 19 pct. ledende poster.
– Blandt FN’s egen stab er for resten
kun 38,2 pct. kvinder – og stigningen i
antallet af kvindeligt ansatte fra 1. januar 2005 til 30. december 2007 var kun
1,3 pct.

FN hjælper hjemstavnsfordrevne
serbere til permanente hjem
FN’s
Flygtningehøjkommissariat
(UNHCR) arbejder intenst sammen
med serbiske myndigheder om at opføre nye offentlige boliger til mennesker,
der er blevet fordrevet fra deres hjem
under borgerkrigene på Balkan, herunder ikke mindst i forbindelse med
fjendtligheder i Kosovo i 1999 og tiden
derefter. Ca. 6000 flygtninge fra andre
af de nye republikker, udsprunget af
det gamle Jugoslavien, bor nu i 60 kollektive centre – en betydelig fremgang i
betragtning af, at der i januar 2002 boede 26.000 hjemstavnsfordrevne spredt
på 340 centre. Der er tale om i alt godt
300.000 etniske serbere, som tidligere
boede i Kroatien, Bosnien-Hercegovina
eller Kosovo.
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som dem, der kommer og bortfører unge mænd. Husafbrændinger er rapporteret i stort tal i bl.a. følgende byer: Alleroi, Geldagan, Khidi-Khutor, Kurchaloi, Samashki, Shali, Shatoi, Nikihita og
Tsenteroi.

Flest irakere søger for tiden asyl i
udlandet
Antallet af asylsøgere verden over er
stigende – og der kommer flest fra Irak.
I første halvår i år søgte i alt 165.000
mennesker asyl i 44 industrilande. Heraf kom 12 pct. eller 19.500 fra Irak, og af
disse igen søgte 20 pct. asyl i Sverige.
FN’s
Flygtningehøjkommissariat
(UNHCR) oplyser, at irakernes antal
endog overgik det samlede antal fra
Kina og Rusland (hhv. 9400 og 8700).
Der var også store stigninger i antallet
af asylsøgere fra Afghanistan, Congo
(DRC), Elfenbenskysten, Georgien, Mali, Myanmar, Sri Lanka og Zimbabwe. I
alt 25.400 søgte asyl i USA.

FN-støttet projekt på 40 mio. $ til
fremme af landbrug i Indien
FN’s Landbrugsudviklingsfond (IFAD)
har stillet et lån på 30,3 mio. $ vedføjet
en bevilling på 600.000 $ til rådighed
for udvikling af landbrugsproduktionen og beskæftigelsen for 95.000 fattige
husholdninger i den vestlige indiske
delstat Rajasthan – et område, der har
været
hårdt
ramt
af
tørke.
Vandforsyningen er elendig, og produktiviteten er lav. Sundhedstilstanden
lader meget tilbage at ønske. IFAD har
finansieret i alt 22 programmer i Indien
til en samlet værdi af 595,3 mio. $.

Fortsatte forfærdende opgør i Tjetjenien – nu afbrændes huse
Ikke alene har der nu været over 50
domme, hvori Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sager om unge
tjetjeneres bortførelse og død har konstateret grove russiske menneskeretskrænkelser – nu brændes der også huse
af i den oprørske russiske provins. Tjetjeniens præsident Ramzan A. Kadyrov
har iværksat et program, der skal
skræmme de sidste rester af tjetjensk
oprørsvilje til passivitet. Forældre til
unge mænd, som hader den prorussiske regering i delstaten, har stået
frem på det statslige fjernsyn og bønfaldet deres sønner om at falde til føje.
På fjernsynet har regeringsrepræsentanter åbent talt om ’kollektiv skyld’, og
budskabet er klart: ”Omvend jeres søn
og risiker ikke at jeres hus bliver
brændt af”. Brandstifterne er i camouflageuniformer og maskerede, akkurat

Alle FN’s medlemsstater skal ytre
sig om Kosovos selvstændighed
Den Internationale Domstol i Haag har
anmodet alle FN’s 194 medlemsstater
om inden 17. april 2009 at afgive en
skriftlig erklæring om deres syn på Kosovos løsrivelse fra Serbien i februar i
år. Inden tre måneder derefter bedes de
så kommentere andre landes holdninger til Kosovos selvstændighed. Anmodningen
er
affødt
af
FNGeneralforsamlingens beslutning i oktober om at bede Haag-domstolen om
en vejledende udtalelse (responsum)
om lovligheden af løsrivelsen.
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internationale hjælpeorganisationer end
tidligere, men børnesygeligheden har
også vist en foruroligende stigning.

Ny sultkatastrofe i Nordkorea
Nordkorea står over for en ny hungersnød-katastrofe.
Verdensfødevareprogrammet (WFP), som indledte sin katastrofehjælp til 1,9 millioner sultende
nordkoreanere i 2006, udvider nu med
hjælp til 6,5 millioner mennesker. Der
er voldsom kornmangel, og to tredjedele af Nordkoreas 23 mio. indbyggere
skønnes at være underernærede. Regeringen har i den nuværende situation
vist sig mere imødekommende over for

Nye medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd
FN’s Generalforsamling har valgt Japan, Mexico, Tyrkiet, Uganda og Østrig
til medlemmer af Sikkerhedsrådet for
en to-årig periode at regne fra 1. januar
2009. Landene blev udpeget ved afstemning i Generalforsamlingen.
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Politisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2008
Af Landsformand Jørgen Estrup
På et eller andet tidspunkt må rundkredspædagogikken da stoppe, og vi
demokrater med politisk kultur må fortælle de ‘kulturløse’, at nu må de ‘klappe i’ og komme videre i deres udvikling. Nu gider vi altså ikke høre mere
vrøvl!

1. Indledning
For nylig havde dagbladet Politiken et
debatindlæg
under
overskriften:
‘Rundkredspædagogik i FN-klubben’.
Det var skrevet af et bestyrelsesmedlem
i det såkaldte ‘Trykkefrihedsselskab’ –
det er en kreds af stærkt bekymrede
danske kvinder og mænd med Berlingske Tidendes mester i verbalkarate,
Lars Hedegaard, i spidsen, som mener,
at muslimer og islam udgør en latent
trussel mod ytringsfriheden i Danmark.
Indlægget diskuterede, om det tjener
noget fornuftigt formål at føre dialog
med ‘udemokratiske stater’ i FN-regi?
Svaret var nærmest negativt. Det lød:

Hvorfor er vi så alligevel nogle, som er
parat til at acceptere rundkredspædagogikken og lytte til ganske meget
‘vrøvl’ i FN-regi? Fordi al erfaring –
herunder den som med basis i Verdenskrigene og det jødiske holocaust
førte til dannelsen af FN – viser, at alternativet er dødsensfarligt. Når dialogen og diplomatiet stopper, så eskalerer
konflikterne. Så er der ganske kort vej
fra monologens verbale vrøvl til den
enkeltes selvtægt, rå magtanvendelse
og dødbringende vold.

“Ja, til dels. Men der er vel grænser for
tålmodigheden? Ikke mindst over for dem,
der er uden for pædagogisk rækkevidde. For
ligesom der er en tid for dialog og diplomati, er der en tid til at skære igennem og sige
fra, hvis ikke endnu en FN-konference skal
ende som billedet på en skole, der er blevet
kapret af en flok adfærdsvanskelige unge,
mens skoleledelsen står og ser magtesløs
til.”

2. Multilateralisme
1. Meget af den offentlige debat, som
FN-forbundet har deltaget i gennem de
sidste to år, har drejet sig om ovenstående problemstilling: Hvorfor skal vi
lytte til så mange, som vi egentlig ikke
er enige med? Er det ikke bare et knæfald for kulturrelativismen? Hvorfor
skal vi overhovedet tage den besværlige proces igennem FN-systemet, når de
‘rigtige’ løsninger forekommer os så
oplagte? Det skal vi, fordi kampen for
‘multilateralismen’ – for erkendelsen af,
at holdbare løsninger på globale problemer kræver global dialog og forpligtende globalt partnerskab uanset van-

Det billede er jo egentlig interessant:
Hvor længe skal alle vi rigtige demokrater - med George W. Bush, Silvio
Berlusconi og andre af samme støbning
i spidsen - spilde tiden på at opdrage
på en flok udemokratiske bavianer –
arabere, kinesere, russere m.fl. – som på
den mest næsvise og uforskammede
måde bliver ved med at sige os i mod?
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skelighederne – er mere nødvendig end
nogensinde. Selv med pædagogisk
hjælp fra den globale finanskrise.

ster – kan gøre sig til talsmand for idéer, som grundlæggende drejer sig om at
undergrave FN’s virke, det er rent ud
sagt skræmmende. Ikke desto mindre
er det netop det Anders Fogh Rasmussen har gjort med sine parallelle tanker
om en ‘Alliance of Democracies’.

2. Derfor har FN-forbundet også taget
skarp afstand fra de tanker om dannelsen af en fraktion inden for FN-kredsen
- en ‘League of Democracies’ - som specielt den amerikanske præsidentkandidat, John McCain, har gjort sig til talsmand for. Ideen er ikke ny. Både republikanere og demokrater i USA's Kongres har i årevis leget med tanken, når
amerikanske interesser mødte modstand i FN og ikke uden videre lod sig
flytte: Hvor ville det dog være meget
lettere, hvis man kunne nøjes med at
snakke med vennerne – de der kan
‘skille fårene fra bukkene’ på den korrekte måde – når problemerne går i
hårdknude og man mister tålmodigheden. Og det gør supermagten USA desværre ret ofte og temmelig hurtigt!

Heldigvis er det – så vidt man kan forstå - endnu kun Anders Foghs private
tanker og ikke den danske regerings. I
udenrigsministerens kronik i Berlingske Tidende 15.august er holdningen
langt bedre i tråd med traditionel dansk
tankegang, hvor FN er en afgørende del
af fundamentet for dansk udenrigspolitik, eller som det formuleres i instruktionen til delegationen til den igangværende 63.generalforsamling: ‘Danmark
er en engageret deltager i FN’s arbejde
og er med til at gå foran og præge dette
med danske synspunkter og interesser.
Det er et mål i dansk FN-politik at værne om FN-pagtens integritet og effektive funktion... Kendetegnene for dansk
FN-politik er, at den er fastlagt ud fra
langsigtede interesser og en stærk tiltro
til internationalt samarbejde’.

Især den neo-konservative udenrigspolitiske
kommentator
Charles
Krauthammer har støttet ideen, og han
lægger ikke skjul på årsagen, men siger
direkte om McCain’s forslag: “Der er en
skjult dagsorden. Tilsyneladende drejer
det sig alene om at lytte til og skabe
samarbejde med allierede – den slags
som en John Kerry ville sige. Men i virkeligheden er den basale idé noget som
McCain ikke kan sige højt – nemlig, at
slå FN ihjel”.

Dette ændrer imidlertid ikke ved, at der
i USA er en tendens til at undsige multilateralismen i dens traditionelle udformning og gennemføre interventioner
uden om FN. Det var det vi så – og fra
dansk side bidrog til - i Irak, og som
splittede EU. I USA foretrækker man
den hårde’ magt frem for den ‘bløde’.
Der eksisterer klart en transatlantisk
holdningsforskel, hvor Danmark utvetydigt burde være en del af den ‘blødere’ europæiske linie, som insisterer på

At en supermagt og dens enøjede supportere kan miste tålmodigheden, er
måske til at forstå. Men at danske politikere – og da især en dansk statsmini-
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at udnytte mulighederne for konfliktløsning gennem de etablerede internationale organisationer før man som sidste mulighed vender sig mod de militære midler. Så meget burde vi da i det
mindste have lært af det katastrofale
forløb i Irak.

Derfor var det banebrydende, da man i
1997 på dansk initiativ kunne hejse FNflaget i Høvelte og i overværelse af Kofi
Annan indvie FN’s første permanente
operative militære enhed, den hurtige
indsatsstyrke SHIRBRIG. Den organisation, som blev opbygget i Høvelte, skulle sikre, at troppebidrag fra vidt forskellige lande kunne samarbejde i praksis, og at udsendelsen kunne ske hurtigt, fordi alt det logistiske i forvejen
var på plads. SHIRBRIG skulle sikre
hurtighed og effektivitet, når Sikkerhedsrådet havde besluttet at indsætte
en FN-styrke. Det var så op til medlemslandene at levere soldater og materiel i det aftalte omfang.

3. Forhandlingslinien – ‘den bløde
magt’ – kan imidlertid ikke stå alene.
Fra starten har det været en del af FN’s
grundlag, at organisationen også havde
adgang til at bruge militær magt, når
det var nødvendigt for at stoppe konflikter eller håndhæve fredsaftaler. Ifølge FN’s pagt forpligtede medlemslandene sig til at stille den fornødne militære kapacitet til rådighed, og de nødvendige kommandostrukturer mm.
forudsattes opbygget som en del af FNsystemet. I praksis kom det imidlertid
til at gå anderledes, og ikke mindst Den
kolde Krigs konfrontation forhindrede,
at FN fik sit eget militære apparat. FN
var i stedet fuldstændig afhængig af,
om medlemslandene, når det kom til
stykket, var parat til at leve op til deres
traktatmæssige forpligtelser.

SHIRBRIG’s planlægnings og koordinerings kapacitet har været effektiv og en
klar succes de gange den er blevet anvendt. Og organisationen er billig – for
Danmark mindre end ½ ‰ af forsvarsbudgettet. Derfor var det også med
vantro, at vi i FN-forbundet i forsommeren modtog de første forlydender
om, at Danmark agtede at trække sig
ud og foreslå SHIRBRIG nedlagt. Desværre talte rygtet sandt, og Danmark
sendte i begyndelsen af juli sammen
med de andre nordiske lande en formel
varslingsskrivelse.

Den vilje har det ofte skortet på, og det
har været med til at give FN et ineffektivt og utroværdigt image, når det
gjaldt militær magtanvendelse. Rwanda
1994 og Srebrenica 1995 er klassiske eksempler på, at svagheder i FN’s eget system har udviklet sig til egentlige katastrofer som følge af enten medlemslandenes passivitet eller direkte brudte løfter, når de lovede militære bidrag så
endelig skulle leveres.

Problemet er ikke SHIRBRIG som organisation – den har leveret det, den er
blevet bedt om. Problemet er FN’s medlemslande. Det har simpelthen skortet
på viljen til at levere de nødvendige militære bidrag til indsats af FN-styrker.
Derfor har det endnu aldrig været muligt at udsende SHIRBRIG med fuld
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brigadestyrke. Og det er så det, man fra
dansk side bruger som argumentation
for nedlæggelsen.

albanere – i strid med folkeretten. Nu
står vi så muligvis over for en afskaffelse af det danske forsvarsforbehold i
forhold til EU, men må samtidig konstatere, at EU-traktaten ikke forudsætter mandat fra FN for deltagelse i
fredsoperationer.

Fra FN-forbundets side har vi fra starten protesteret imod beslutningen. Det
drejer sig ikke kun om SHIRBRIG, men
om den almindelige tendens til at køre
FN ud på sidelinien, når konfliktløsning kræver militær magtanvendelse.
Danmark har – i modsætning til tidligere – valgt at lægge stort set hele den militære del af vores ‘aktivistiske udenrigspolitik’ i NATO-regi. Antallet af
danske soldater udsendt under FN-flag
er på et historisk lavpunkt. Ikke mindst
på den baggrund er nedlæggelse af
SHIRBRIG, uanset FN’s klare behov for
den operative ekspertise SHIRBRIG besidder, forstemmende. Danmark burde
ikke bidrage til at gøre ‘blå baretter’
umoderne!

Derfor er der behov for, at Regering og
Folketing gør status, så vi ikke igen
med et spinkelt politisk flertal involveres i en militær intervention i strid med
folkeretten og FN’s principper. FNforbundets politikpapir: ‘Danmarks
fredsindsatser – FN-mandater eller
enegang’ er et første bidrag til en sådan
statusopgørelse – og til politisk eftertænksomhed.
I politikpapiret lægger vi ikke skjul på,
at der er brug for grundlæggende reformer af FN-systemet og af dets måde
at håndtere kriser og konflikter på, og
papiret munder ud i en række forslag
og initiativer, som vi finder, bør præge
dagsordenen.

3. Konfliktløsning
1. I FN-forbundet har vi i de seneste to
år beskæftiget os indgående med
spørgsmål om international konfliktløsning og herunder især forholdet til
folkeretten og nødvendigheden af, at
militære interventioner bygger på
mandat givet i FN’s Sikkerhedsråd.
Baggrunden er naturligvis især de
traumatiske oplevelser med dansk deltagelse i angrebskrigen mod Irak – i
strid med folkeretten og på trods af klar
modstand fra et flertal i FN’s Sikkerhedsråd. Men også Danmarks deltagelse i bombardementerne af Beograd i
1999 og den humanitære intervention i
Kosovo var – uanset serbiske overgreb
og etnisk fordrivelse af Kosovo-

2. Men derudover er det aldeles afgørende, at FN sikrer, at beslutningen fra
topmødet i 2005 om, at hvert enkelt
medlemsland har et grundlæggende
ansvar for at beskytte sin befolkning
imod grove krænkelser af menneskerettighederne – princippet om Responsibility to Protect (R2P) – nu bliver gjort
operationelt.
Sikkerhedsrådet har allerede taget princippet i anvendelse, bl.a. i resolutioner
om overgrebene i Darfur. Ikke desto
mindre er tolkningen af og grænserne
for anvendelsen af R2P stadig til debat i
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borgernes grundlæggende menneskerettigheder inden for de enkelte stater.
Man øjner en 3-trins struktur, hvor
FN’s Råd for Menneskerettigheder yder
den forebyggende indsats; hvor Sikkerhedsrådet har ansvaret for humanitær
intervention over for folkemord og tilsvarende grove krænkelser; medens
Fredsopbygningskommissionen
skal
løfte byrden med udsoning og genopbygning efter konflikter.

FN. Det så man eksempelvis i forbindelse med nødhjælpskrisen i Burma efter forårets naturkatastrofe, hvor specielt Frankrig forgæves argumenterede
for at gøre brug af R2P. Og, som FNforbundet påpegede i en udtalelse fra
repræsentantskabsmødet i foråret, så
burde de kinesiske overgreb mod civilbefolkningen i Tibet have været en oplagt anledning til at bringe R2Pprincippet i anvendelse. Kina har faktisk selv stemt for det – men uheldigvis
har Kina også vetoret i Sikkerhedsrådet. Derfor må man af flere grunde se i
øjnene, at der stadig er lang vej før dette beskyttelsesprincip for civilbefolkningen i konfliktramte områder bliver
et effektivt folkeretligt instrument.

Den reformdagsorden er langt vigtigere
for beskyttelsen af menneskerettighederne globalt end nok så mange ‘religionskrige’ udkæmpet mellem forkæmpere for og modstandere af ‘Muhammed-tegninger’ eller lignende provokationer. Den er relevant for truede mennesker overalt på kloden.

Det er glædeligt, at Regeringen deler
opfattelsen af, at R2P har afgørende betydning, og derfor senest i instruktionen til den danske delegation til Generalforsamlingen har fastslået, at Danmark i samarbejde med EU bør arbejde
for, at ‘der på tværs af de regionale
grupper fastholdes opbakning til princippets fortsatte udvikling og anvendelse både som en overordnet målsætning og som et praktisk værktøj på
tværs af FN’s institutioner’. Det er en
dagsorden, som har FN-forbundets fulde opbakning, og som matcher de forslag, vi selv har fremlagt i politikpapiret.

4. Så længe R2P ikke er blevet en selvfølgelig del af enhver regerings forpligtelser over for landets borgere, vil konflikter omkring nationale mindretals ret
til selvbestemmelse være noget nær
uundgåelige. Ofte er nationalstaternes
manglende beskyttelse af bestemte befolkningsgruppers rettigheder en direkte årsag til, at de pågældende grupper
kræver løsrivelse og selvstændighed.
På det seneste er retten til selvbestemmelse blevet et åbenbart folkeretligt
problem – først i Kosovo og derefter – i
forlængelse af den kortvarige krig med
Rusland – i de georgiske løsrivelsesprovinser, Sydossetien og Abkhasien.
En lang række andre konflikter om ‘national selvbestemmelse’ kan tænkes at
blusse op afhængigt af, hvordan det

3. R2P er et vigtigt skridt i retning af reform af FN’s rolle og ændring af den
tidligere ensidige vægt på national suverænitet til fordel for et globalt medansvar for konfliktløsning og sikring af
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lykkes at afklare de folkeretlige problemer i FN-regi.

i det nye Menneskerettighedsråd. Rådet
afløste Kommissionen i 2006 og er efter
en ganske lang opbygningsfase først for
relativt nylig kommet rigtig i gang med
arbejdet. Derfor er det også for tidligt at
fælde nogen form for dom over dets
muligheder for at løse opgaven. Samtidig kan det ikke skjules, at startfasen
har været skuffende, og at der er en vis
frygt for, at arbejdet bliver præget af
fastlåste grupperinger og udvikler sig
til en slagmark for yderliggående dagsordener.

FN’s generalforsamling har netop på
serbisk initiativ besluttet, at Den Internationale Domstol i Haag skal vurdere
lovligheden af Kosovos selvstændighed. Danmark undlod at stemme. I FNforbundet kan vi helt følge Udenrigsministerens begrundelse: Internationale
juridiske konflikter afgøres i retssalen
og ikke på slagmarken. Det er der en
lang dansk tradition for. Det er i FN’s
ånd.

2. På det seneste har især opfølgningen
på konferencen om racisme i 2001 i
Durban – den såkaldte Durban II konference i Genève næste forår – været
genstand for intens debat i danske medier. Forløbet af 2001 konferencen var
problematisk, fordi Israel – Palæstina
konflikten kom til at spille en uforholdsmæssig stor og unuanceret rolle –
det var jo dog en konference om racisme – som førte til udvandring af israelske og amerikanske delegerede. Men
konferencens slutdokument – erklæring
og handlingsprogram – blev alligevel
vedtaget med konsensus, og indeholder
også efter officiel dansk opfattelse:
‘mange konstruktive bestemmelser om
det videre arbejde med bekæmpelsen af
racisme m.v.’.

Men man må spørge sig selv, om det
ikke havde været mere naturligt, om
Danmark havde ventet med den formelle anerkendelse af Kosovo indtil retten havde talt. Hvorfor i alverden skulle beslutningen om anerkendelse hastes
igennem, når enhver kunne se, at det
folkeretligt ville skabe en præcedens,
som kunne svare til åbning af den berømte ‘Pandoras æske’? Med lidt større
respekt for folkeretten og lidt mindre
given efter for internationalt pres havde
Danmark bedre kunnet bidrage til løsning af kommende konflikter om national selvbestemmelse.

4. Menneskerettigheder
1. Mange væbnede konflikter kunne
formentlig undgås, hvis respekten for
og beskyttelsen af civilbefolkningens
menneskerettigheder havde højere prioritet, og hvis det internationale samfund udviste ‘rettidig omhu’, dvs. lagde
større vægt på det fælles ansvar for forebyggelse. Det er i den sammenhæng
man må knytte forhåbninger til arbejdet

Derfor giver opfølgningskonferencen i
Genève i april 2009 god mening. Men
frygten har været, at Durban II ville
blive taget som gidsel i den kampagne
imod religionsforhånelse eller blasfemi
(‘defamation of religions’), som Konferencen af Islamiske Stater, OIC, har
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gennemført i FN. Efter en vedtagelse i
Generalforsamlingen sidste år har OIC
med støtte fra nogle islamiske lande
ført debatten over i Menneskerettighedsrådet og søgt at gøre spørgsmålet til et centralt tema for Durban II. Der
foregår helt åbenbart en kamp i Rådet
om balancen mellem ytrings- og religionsfrihed på den side og retten til respekt for religiøse dogmer på den anden.

kaldte Durban II konference. At selveste FN’s menneskerettighedsråd bliver
misbrugt til at lægge bånd på ytringsfriheden – det er en hån mod menneskerettighederne. Det er helt uacceptabelt.’ – Den bandbulle blev afsendt mere end 2 uger efter det omtalte møde i
Rådet. Nogen gange er afstanden mellem Asiatisk Plads og Prins Jørgens
Gård længere, end man skulle tro muligt.

På nuværende tidspunkt – et halvt år
før konferencens afholdelse – er der ingen, der kan vide, hvilken rolle
spørgsmålet kommer til at spille under
Durban II, som understreget i udenrigsministerens kronik i Berlingske Tidende d. 28.september. Ikke desto mindre er den danske debat om, hvorvidt
vi skal boykotte konferencen allerede i
fuld gang.

3. Debatten for og imod boykot af Durban II er blevet en del af dansk indenrigspolitik. Den drejer sig stort set ikke
om konferencens mulige resultater,
men om frygten for, at blive opfattet
som kompromissøgende og tolerant
over for islamisk fundamentalisme.
Derfor skal der trækkes en streg i sandet her og nu. Som under Muhammedkrisen søger man konfrontationen frem
for dialogen. Det er endnu en gang
‘dem og os’ – og åbenbart er det uden
betydning, at dialog mellem religioner
er en forudsætning for fredelig sameksistens. I andre dele af Verden end
Danmark er dét blodig alvor. Kampagnen imod deltagelse i Durban II er en
‘gratis omgang’ på vegne af vores –
danske – ytringsfrihed. Og ‘de andre’?
De kan bare sejle deres egen – udemokratiske – sø.

Selv dagbladet Information, som plejer
at være garant for sober orientering, er
hoppet med på vognen i en leder med
overskriften: ‘Boykot Durban II’, der
henviser til det islamiske lobbyarbejde.
– Den leder blev skrevet præcis en uge
efter, at Rådet under samlingen i Genève havde afvist OIC’s udspil.
Man må gå ud fra, at i hvert fald det
danske Udenrigsministerium er bekendt med den nye udvikling. Ikke desto mindre brugte Statsministeren en
del af sin tale ved Folketingets åbning
til at holde liv i myterne om, hvad Durban II indebærer: ‘..vi ser det samme
absurde teater i forberedelsen af næste
års racismekonference i FN – den så-

I foråret forsøgte jeg i et debatindlæg i
dagbladet ‘Politiken’ – bragt under
overskriften. ‘Hvorfor håner og spotter
vi’ – at gøre opmærksom på denne om
sig gribende tendens til konfrontation
og grøftegravning i den danske værdidebat – specielt den der drejer sig om
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gelse – som ligeledes er sikret i Verdenserklæringen af 1948 – i artikel 14. I
FN-forbundet har vi igennem længere
tid været stærkt foruroligede over, at
man fra danske myndigheders side har
haft tendens til at sidde henstillinger fra
UNHCR overhørig – det FN-organ som
Danmark traktatmæssigt er forpligtet
over for på flygtningeområdet. Når
UNHCR med henvisning til Flygtningekonvention, Børnekonvention etc.
opfordrer Danmark til en bestemt praksis, så burde det normalt være uden for
diskussion, at vi rettede ind. Sådan er
det ikke længere. Derfor var FNforbundet medindbyder til den konference om ‘Konventioner under pres’,
som blev afholdt i går på FN-dagen.

islam: Der er ‘dem’ og der er ‘os’, og vi
– ‘os’ – har egentlig hverken tid eller
lyst til at føre dialog med ‘dem’. Hvis
de ikke kan tåle at blive hånet, spottet
og latterliggjort, så er de ikke ‘rigtige’
danskere med rødder i ytringsfrihed og
demokrati; så kan de – med Villy Søvndals ord til Hizb-ut-Tahrir – ‘gå ad helvede til’. Det er muligt, at den omgangsform passer godt til dansk psyke
– selv om den daglige cykeltur i København jo ikke just øger ens sociale
netværk – men uden for landets grænser, i de internationale fora, opfattes
provokationen ikke som et konstruktivt
alternativ til dialog. Der er det invitation til konfrontation og vold.
Vi værner med god grund om dansk
ytringsfrihed. Det skal vi blive ved
med. Men vi bør også have så meget
overskud, at vi kan acceptere, at ikke
alle har samme udgangspunkt. I modsat fald kan vi lige så godt holde os væk
fra de internationale forsamlinger. Og
under alle omstændigheder bør vi huske, at der i den offentlige debat kan
være meget kort afstand fra ‘hån, spot
og latterliggørelse’ til skræmmekampagner og ‘hate speech’. Det oplevede
jøderne i 30’erne – også i Danmark. Det
oplever muslimer i dag. Det er ikke tilfældigt, at injurier og blasfemi er strafbart i Danmark. Ytringsfriheden er ikke
– bør ikke være – ubegrænset.

Et særligt problem har været behandlingen af irakiske flygtninge. UNHCR
har gentagne gange understreget, at
irakiske asylansøgere havde behov for
beskyttelse og i hvert fald ikke kunne
hjemsendes til de centrale og sydlige
dele af Irak. Det har imidlertid ikke påvirket praksis hverken i Flygtningenævnet eller i Integrationsministeriet.
Man har fortsat afvist at give asyl, og
på det seneste har man faktisk så småt
startet en tvangsmæssig hjemsendelse
uden nogen form for aftale om eller
undersøgelse af, om de hjemsendte kan
vende tilbage i sikkerhed og frihed. De
danske myndigheder ønsker simpelthen ikke at vide besked – for så behøver
man ikke at tage ansvar senere.

4. For nogle træder kampen for ytringsfrihed eller andre fundamentale rettigheder i baggrunden og erstattes af
kampen for en anden menneskeret –
retten til at søge og få asyl mod forføl-
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Mange irakiske asylansøgere har opholdt sig i årevis – helt op til 10 år –
med deres familier i danske asylcentre.
Ikke mindst for børnene har dette været
en umenneskelig behandling og en
krænkelse af deres basale behov for social udvikling, uddannelse og tryghed.
Under den danske valgkamp for et år
siden blev dette tema stærkt debatteret
og fra regeringens side blev der stillet
væsentlige forbedringer i udsigt. Den
aftale, som partiet Ny Alliance under
stor ståhej blev en del af i foråret, har
ført til, at 16 irakiske familier er flyttet i
egen bolig. Det er højst en ¼ af det, der
var lagt op til – og fuldstændig utilstrækkeligt. Danmark lever ikke op til
sine humanitære og konventionsmæssige forpligtelser.

Men det er der så alligevel, for argumentationen holder ikke: Et er, at
Flygtningenævnet formentlig fortolker
juraen forkert, hvilket en efterhånden ét
år gammel dom fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg klart indikerer. Her blev hollandsk asylpraksis
underkendt, fordi man – præcis som i
Danmark – krævede, at flygtninge skulle være konkret og personligt forfulgte.
Det var ikke nok, at de tilhørte en minoritet, f.eks. kristne, som notorisk var
forfulgt. Noget andet – og helt afgørende – er, at ministeren ikke kan krybe i
skjul bag Flygtningenævnets afgørelser.
Hun har en selvstændig, administrativ
beføjelse til at give humanitær opholdstilladelse ifølge lovens § 9c. Derfor er
henvisningen til Flygtningenævnet ren
ansvarsforflygtigelse.

I FN-forbundet har vi nøje fulgt udviklingen omkring de irakiske asylansøgeres ulykkelige forhold og gentagne
gange henstillet, at familierne fik de
nødvendige opholdstilladelser i overensstemmelse med UNHCR’s rådgivning. Kun derved kunne man stoppe
den nedbrydende og invaliderende årelange indespærring på asylcentrene i
Sandholm og Avnstrup. Det har imidlertid været umuligt at skabe nogen
form for lydhørhed hos de ansvarlige
myndigheder: Flygtningenævnet henholder sig til egne og meget snævre fortolkninger af det juridiske grundlag,
som ikke stemmer overens med
UNHCR’s, og Integrationsministeren
henviser til, at hun skal rette sig efter
Flygtningenævnets afgørelser. Der er
altså – kort sagt – ‘ikke noget at komme
efter!’.

Det har været forstemmende at følge
den argumentation, som Folketingets
flertal, med ministeren i spidsen, har
brugt for at retfærdiggøre behandlingen af de irakiske flygtninge: Et gennemgående tema har været, at det reelle problem ikke var asylcentrene og
specielt den uforsvarlige behandling af
børnene. Problemet var forældrene,
som ikke ville udrejse frivilligt til det
voldsplagede Irak – de tog børnene
som gidsler! Og ministeren? Hun var
skam klar til at give humanitær opholdstilladelse, men først når der lå en
klar lægeattest på ansøgerens sygdom.
– Det er holdninger, som skæmmer
Danmarks image som garant for menneskerettighederne.
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Samtidig beklager FN-forbundet, at
Danmark på ny planlægger at reducere
støtten til UNDP for tredje år i træk.
Det er uforståeligt, når man samtidig i
høje toner roser organisationen for indsatsen på klimaområdet og for dens
koordinerende indsats på landeniveau.
Sidstnævnte har netop været et mangeårigt dansk ønske som led i reform af
FN-systemet. Det er ikke kun bilaterale
modtagerlande, som har behov for at
kunne planlægge langsigtet. Det har
UNDP også. Har organisationens resultater overhovedet nogen som helst indflydelse på den støtte, som man kan
forvente fra dansk side?

5. Multilateral bistand
En stor del af FN’s prestige og organisatoriske formåen har i snart et tiår været fokuseret på at realisere Millennium
Development Goals – de såkaldte 2015mål. Det er en monumental satsning på
at virkeliggøre FN’s målsætning om
‘udvikling’ og på at fastholde de rige
lande på deres forpligtelser over for de
fattige. UNDP har det overordnede ansvar for at overvåge processen, og for at
sikre, at anstrengelserne bærer frugt.
Den statusrapport, som blev udarbejdet
til den igangværende generalforsamling giver udtryk for betinget optimisme: Målene kan nås, men det kræver, at
de rige lande lever op til deres løfter
om at forøge udviklingsbistanden. Og
så er udsigten til nå målene i Afrika syd
for Sahara fortsat meget dårlig. Her er
der ikke megen grund til optimisme.

I det hele taget er det skuffende, at den
multilaterale andel af dansk udviklingsbistand reduceres år efter år. Engang var der politisk konsensus om et
såkaldt ‘50/50-princip’ i fordelingen
mellem bilateral og multilateral bistand; det princip er for længst udhulet,
og princippet hedder i dag snarere
67/33. Og begrundelsen – den blæser i
vinden.

På den baggrund kan man naturligvis
kun påskønne, at Regeringen og Udviklingsministeren har lagt så stor vægt på
bilateral bistand til Afrika. Det er også
prisværdigt, at man har igangsat det
specielle ‘MDG 3-initiativ’, som fokuserer på at realisere målet om ligestilling
og forbedring af kvinders muligheder.
Som et led i kampagnen lancerede Udviklingsministeren et særligt ‘fakkelbærer-projekt’, hvor modtagerne forpligter
sig til at gøre ‘noget ekstra’ for at nå
mål nr.3. Gennem Johanne Sørensens
hverv som koordinator for kvindeorganisationen ‘Project Five-O’ har FNforbundet indirekte været deltager i
projektet og med til at støtte UNIFEM’s
arbejde for kvinder i Afghanistan.

Det er naturligvis håbløst at argumentere for en logisk procentfordeling mellem de to typer af bistand. Det bør være
opgavernes karakter og kapaciteten til
at løse dem, som afgør, hvordan bistandsmidlerne skal fordeles. Men en
stadig nedgang i den multilaterale andel, herunder specielt den del som går
til FN’s organisationer, kræver en forklaring.
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Er det et udtryk for den danske regerings holdning til FN som udviklingsorganisation?

MUN har haft stor succes med sine internationale aktiviteter, som med helt
nødvendig støtte fra Hermod Lannungs
Fond har samlet studerende fra en
række lande til flere dages rollespil
først om Congo og for nylig om Kosovo. Men man har også med succes udviklet kortere udgaver af rollespillene,
som gør dem tilgængelige for et langt
større publikum, bl.a. på gymnasier.
Senest har vi så småt lagt kimen til en
introduktion af DanMUN i Folketinget,
hvor en ½ dags rollespil vil være en
glimrende forberedelse til folketingsmedlemmers deltagelse i FN’s generalforsamling.

6. FN-forbundets rolle
FN-forbundet er en oplysningsorganisation, men vi er også en politisk organisation. Vi skal påvirke beslutningstagere, medier og danskere i al almindelighed til bedre at forstå nationernes
gensidige afhængighed, det fælles globale ansvar og behovet for at handle i
fællesskab. Kort sagt: nødvendigheden
af multilateralisme. Vi er tværpolitiske,
og det misforstår nogle og tror, at vi så
er upolitiske. Det er vi ikke – som ovenstående politiske beretning forhåbentlig
har illustreret.

Grundlæggende
begrænses
FNforbundets oplysningsarbejde imidlertid af manglende økonomiske midler.
Det kan ikke have været Regeringens
hensigt, at udbredelsen af kendskabet
til FN skulle bremses som følge af reduktionen i Danidas oplysningsmidler.
Derfor har vi søsat ideen om en statsligt
finansieret ‘public service’ funktion,
som omtalt i udkastet til strategi- og
handlingsplan.

På oplysningssiden har det ramt hårdt,
at Danidas tilskud via oplysningsbevillingen ophørte med udgangen af 2006.
Det har tvunget os til at indføre brugerbetaling for skolebesøg, hvilket
uundgåeligt medfører færre invitationer til Skoletjenesten. I foråret 2007
drøftede bestyrelsen indgående på
baggrund af en grundig evaluering,
hvordan man bedst kunne føre Skoletjenesten videre med begrænsede økonomiske midler. Redningsplanen og en
stor og engageret arbejdsindsats fra
Skoletjenestens medlemmer har bragt
os helskindet igennem en svær periode,
således som det fremgår af den organisatoriske beretning.

Og når vi så er i gang med det, som
sikkert af nogle vil blive betragtet som
‘sædvanligt klynkeri’, så er der også
grund til at beklage, at FN-forbundet
ikke længere får støtte til at deltage i
FN’s generalforsamling. I og for sig er
der jo tale om prisværdig ligestilling,
idet alle NGO’er har fået samme behandling. Men for FN-forbundet føles
det særlig tungt, idet vores eksistensberettigelse er at være velorienterede og
kunne oplyse præcist om hele FN’s vir-

Skoletjenesten har startet et tæt samarbejde med FN-forbundets anden spydspids i oplysningsarbejdet: Danish Model United Nations (DanMUN). Dan-

26

FN-forbundets Nyhedsbrev, Årgang 3, nr. 8. november 2008

ke. Generalforsamlingen har i høj grad
fungeret som en ‘livline’ for vores arbejde. Vi havde planlagt som en én
gangs foreteelse at deltage i indeværende generalforsamling, da den rummer særligt vigtige dagsordenpunkter,
men i sidste øjeblik måtte vi melde fra.
Udgifterne var simpelthen for store.

forbundets arbejdsopgaver – såvel de
oplysende som de politiske. Derfor har
vi på det seneste taget to væsentlige initiativer: Vi har været fødselshjælper for
en genoplivning af bestyrelsen for Folketingets FN-gruppe med Karsten Lauritzen (V) som formand, og vi har sonderet mulighederne for at skabe en
selvstyrende gruppe af erfarne FN-folk
og andre med ekspertise i FNspørgsmål. Sidstnævnte, som passende
kan kaldes ‘FN-forbundets venner’, er
blevet modtaget meget positivt, og forhåbentlig vil den blive en realitet inden
længe. Begge initiativer vil kunne bidrage til at forøge vores gennemslagskraft væsentligt.

Under alle omstændigheder har Udenrigsministeriets ændrede praksis for finansiering af NGO-repræsentanters
deltagelse i delegationer til vigtige FNmøder skabt et problem for den folkelige forankring af FN’s virke. Det er
yderst beklageligt og bør give stof til
genovervejelse i Ministeriet. Men generelt er der grund til at appellere til en
bredere involvering af de folkelige organisationer i forarbejdet og i FNmøder på dansk grund. Et første oplagt
ønske er deltagelse i delegationen til
Klimatopmødet (COP-15) i København
i december næste år.

Yderligere er det en lære fra de seneste
to års aktiviteter, at multilateralismens
styrke også viser sig på NGO-fronten:
Alene har en organisation meget svært
ved at trænge igennem med sit budskab, men i fællesskab kan det faktisk
lykkes. Derfor har vi stigende grad taget politiske initiativer i samarbejde
med andre – herunder ikke mindst vore
egne kollektive medlemmer. Vi er taknemmelige for dette samarbejde, og vi
vil opfatte den fortsatte udbygning som
en vigtig strategisk prioritet.

Ud over COP-15, hvor FN-forbundet allerede har engageret sig centralt via
Torleif Jonassons arbejde i NGOgruppen, er det vigtigt, at vi nøje følger
debatten og forberedelserne til Durban
II i april og i det hele taget udviklingen
i Menneskerettighedrådets arbejde. Der
vil desuden blive et topmøde om 2015målene og nært knyttet til det et møde
på højt niveau om problemerne med finansiering af udviklingsprocessen. FNforbundet får rigeligt at bestille i 2009.

Samtidig har vi imidlertid i bestyrelse
og forretningsudvalg erkendt nødvendigheden af, at vi selv skaber en mere
udadvendt og slagkraftig organisation.
Det er nødvendigt for at løse arbejdsopgaverne, men også for at vende den
tendens til fald i antallet af individuelle
medlemmer, som vi har kunnet konstatere. Vi har brug for en langt mere aktiv

Øget synlighed i medierne og mere direkte påvirkning af den offentlige debat
er en forudsætning for at løse FN-
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medlemshvervning, og vi har brug for
en styrkelse af både de politiske initiativer og af den organisatoriske kapacitet til at modtage og fastholde medlemmer. Det kræver organisatoriske
ændringer i såvel bestyrelse som FU og
udvidelse af sekretariatets kapacitet.
Udkastet til strategi- og handlingsplan
er et bud på de nødvendige ændringer,
som forhåbentlig samtidig på sigt vil
genoprette en fornuftig økonomi.

‘Tordenskjolds soldater’, som skal klare
det hele. Men som bekendt, var ‘Tordenskjolds soldater’ ikke uefne og bl.a. i
stand til at overmande en hel svensk
fæstning. Sådan har jeg også oplevet
det: I FU, bestyrelse og repræsentantskab har der været ildsjæle, som hele
tiden har været parat til at tage over,
når andre var kørt trætte for en tid. Og
sekretariatet, som nu er skrumpet til fire personer, hvoraf kun en er på fuld
tid, har accepteret de vanskelige arbejdsforhold forbilledligt og ledet slagets gang med en tro på FN-sagen, som
er inspirerende for os alle.

7. Afslutning
Da jeg accepterede hvervet som landsformand for to år siden, vidste jeg ikke
meget om det job, jeg påtog mig. I sådanne situationer er man tilbøjelig til at
være lovlig kæphøj. Det var jeg også. Vi
er ikke nogen stor organisation, og derfor er der grænser for, hvad vi kan
overkomme. Ind imellem er der ting,
som ikke lykkes, for det er og bliver

Vi har muligvis ikke indtaget nogen
ideologisk fæstning, men vi har grund
til at takke hinanden for en rigtig god
kamp i FN’s ånd. Nye slag om værdierne venter forude.
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