Udtalelse fra FN-forbundets landsmøde 11.-12. november 2006
”Krigen” mod terror skal revurderes
Efter 11. september 2001 erklærede USA en global krig mod terror, og en lang række lande gav
opbakning til denne krig. FN-forbundet opfordrer til, at resultaterne evalueres, og at politiken
revurderes, også fra dansk side.
FN-forbundet anerkender fuldt ud behovet for internationalt at bekæmpe terrorismen, men finder
det meget problematisk, at en række politiske konflikter er blevet omklamret af konceptet ”krigen
mod terrorismen”, især fordi det lægger op til, at der kun eksisterer ”det gode” og ”det onde”.
Traditionelle politiske konflikter er langt mere jordnære i deres interesser, og løsninger kan og skal
søges med dette udgangspunkt.
Det er et særligt alvorligt problem, at interventionen i Irak – af interventerne – er blevet forbundet
med krigen mod terrorismen. Det var ikke tilfældet, men nu er det blevet en prestigesag for AlQueda og tilhængere at vinde sejre i Irak, og for USA ikke at tabe. Mulighederne for en
forhandlingsløsning i Irak er derfor langt fjernere, end det ellers ville være tilfældet.
Samtidig er krigen mod terror blevet ført på bekostning af menneskerettighederne. Der opstår flere
og flere Guantanamo-lignende fangelejre verden over, og det er blevet delvist accepteret, senest ved
lovgivning i USA, at der kan anvendes tortur mod fanger. Og en blot lille mistanke om planer om
terror er i flere og flere lande ensbetydende med langvarige tilbageholdelser og fængslinger, længe
inden domstolene får ordet.
FN-forbundet anbefaler, at der internationalt og især gennem FN arbejdes på at skabe et koncept for
terrorbekæmpelse, der ikke baseres på dem/os- og onde/gode-retorik, og som ikke går på
kompromis med de værdier, som FN står for. Det indebærer bl.a.:
- at løsningsforslag i konflikter baserer sig på en reel vurdering af parternes lokale interesser og
eksisterende principper for konfliktløsning, for eksempel m.h.t. Palæstina, Libanon, Tjetjenien, Sri
Lanka, Somalia.
- at det i FN vurderes, om brugen af ”terrorlisterne”, jf. SR-res 1265, har betydet en fordel i krigen
mod terrorisme eller snarere har afskåret forhandlingsmuligheder og tilsidesat retsprincipper.
- at Danmark i FN’s Sikkerhedsråd tager initiativ til en vedtagelse, som pålægger alle lande at følge
Genevekonventionen i fangespørgmålet samt at afstå fra tortur og andet fysisk pres over for disse.
- at FN’s Menneskeretsråd styrkes i kampen for udbredelse af menneskerettighederne, og der skabes
et direkte samarbejde mellem Rådet og Sikkerhedsrådets anti-terror-komité.

