FN-forbundets landsmøde 23.-24. oktober 2004
Vedtaget udtalelse

For et værdigt dansk medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd
Danmark vil fra den 1. januar 2005 indtræde som medlem af FN’s sikkerhedsråd. Dette
giver Danmark et ekstraordinært ansvar for udviklingen af FN samt en særlig dansk
forpligtigelse til respekt for FN’s principper.
For FN-forbundet er det vigtigt, at indsatsen i FN’s sikkerhedsråd bliver præget af en bred
dagsorden. Arbejdet i Rådet rækker langt videre end kortsigtede spørgsmål om krig og
fred. Udvikling, menneskerettigheder og demokrati er nødvendige bestanddele i arbejdet
for kollektiv og individuel sikkerhed.
FN-forbundets Landsmøde opfordrer regeringen til at varetage medlemskabet af
Sikkerhedsrådet baseret på Danmarks langsigtede udenrigspolitik, og arbejde for:
• At medlemmerne af Sikkerhedsrådet forpligter sig på international lov, herunder har
ratificeret grundlæggende konventioner;
• At beslutninger i Sikkerhedsrådet træffes på bedst mulige grundlag, herunder ved
inddragelse af medlemslandes informationer samt af civilsamfundets ekspertise;
• At civilsamfundet også sikres indsigt i, og hvor muligt indflydelse på, Rådets
beslutningsproces, hvorved mulighederne for en succesfuld gennemførelse af
beslutningerne øges.
FN-forbundet opfordrer Danmark til, fra sin position i Sikkerhedsrådet, at gøre en særlig
indsats for generelle reformer i FN. Fra FN-forbundets mange forslag til fremtidens FN, vil
vi fremhæve følgende anbefalinger:
• En stærkere rolle til FN'
s økonomiske og sociale råd (ECOSOC), bl.a. med en
større kompetence over for medlemslandene og med et større ansvar på
miljøområdet;
• Nedlæggelse af Formynderskabsrådet, som med afkoloniseringens succes har
udspillet sin rolle. Sikkerhedsrådet overtager ansvaret for besatte og omstridte
områder;
• Reform af Sikkerhedsrådet, bl.a. med en ændret og mere repræsentativ
sammensætning, en indskrænkning af vetoretten samt en større grad af åbenhed i
arbejdet.
FN-forbundet opfordrer til et tæt samarbejde mellem den danske regering og Folketinget
om varetagelsen af pladsen i FN’s sikkerhedsråd, sådan at indsatsen bliver demokratisk
bredt funderet. Dette kan for eksempel udmøntes gennem en aktiv inddragelse af
Folketingets udenrigspolitiske udvalg ud over dialogen i Det Udenrigspolitisk Nævn.
Regering og Folketing bør i et udvidet arbejde om FN-spørgsmål ligeledes gøre brug af
den store interesse og den store indsigt, der findes i det danske NGO-miljø.

