Udtalelse fra FN-forbundets landsmøde 11.-12. november 2006
Verdens glemte konflikter - tid til handling
Der er alt for mange glemte konflikter i verden, der savner opmærksomhed og en indsats.
Millioner af mennesker, særligt i Afrika, lever i konfliktfyldte lande, og er der stor risiko for, at
verdenssamfundet glemmer dem. Og man gør ikke tilstrækkeligt for at hjælpe dem, der er ramt –
selvom konflikterne har varet i mange år.
De glemte konflikter finder man blandt andet i følgende lande;
Zimbabwe, Malawi, Niger, Guatemala, Burundi, Guyana, Congo, Den Centralafrikanske Republik,
Etiopien, Somalia og Sudan.
En af de værste glemte konflikter er i Darfur-provinsen i det vestlige Sudan. Situationen der har i
flere år været helt katastrofal – FN anslår at mindst 400.000 er blevet dræbt, og mindst 3 mio. har
måttet flygte fra deres hjem siden 2003.
Der har været indgået en eller anden form for fredsaftale – men ifølge Jan Pronk, UNMIS’ chef i
Sudan, er den ikke meget værd, nærmest i koma!
De sidste rapporter fortæller, at der er sket en eskalering af volden med deraf følgende stadig
dårligere sikkerhedssituation for dem, der bliver ramt hårdest - de civile – internt fordrevne
flygtninge. Tilmed er det nu også nødvendigt med væbnet beskyttelse af nødhjælpskonvojer.
Menneskerettigheder overtrædes på det groveste igen og igen. Det må ikke fortsætte!
FN-forbundet hilser den i oktober 2006 vedtagne fredsaftale mellem de stridende parter i det østlige
Sudan velkommen. Det er et lille lys i en ellers formørket situation. Men situationen i Darfur i det
vestlige Sudan er desværre fortsat helt håbløs og kræver øjeblikkelig indsats af et samlet
verdenssamfund.
Sudan/Darfur har igennem nogen tid været på dagsordenen i FN’s sikkerhedsråd. Hvor der da også
er vedtaget flere resolutioner(1706, 1709, og senest 1714). Den sidste med det formål, at FN-styrker
skal afløse AU’s mandskab. Men det er ikke nok med resolutioner, der må handling til – nu!
Der skal både politisk, økonomisk og militær opbakning til – og det fra andre end den Afrikanske
Union. Hvis der skal opnås fred, må der ske noget snarest, derfor opfordrer FN-forbundet til
maksimalt globalt politisk pres på parterne i Sudan.
Der bruges mange kræfter på sikkerhedspolitiske konflikter – men sikkerhedspolitiske problemer i
Irak og Afghanistan må ikke overskygge de store humanitære problemer, der er i førnævnte lande.
Der er millioner af mennesker der er i akut nød og har brug for – og RET TIL - assistance snarest.
Vi har et ansvar for, ja en forpligtigelse til, at beskytte de mange mennesker, der lever i dybeste
armod. Vi har en forpligtigelse til at beskytte disse mennesker, selvom de bor i lande, der ikke er
højt på den internationale militærpolitiske dagsorden.

FN forbundet mener, at Danmark meget passende som en afslutning på den toårige periode i FN’s
sikkerhedsråd, kan spille en afgørende rolle ved at trække ”de glemte konflikter” frem i lyset i
Sikkerhedsrådet. Emnet må endnu højere på dagsordenen, end det allerede er. Forhåbentlig kan den
fortvivlende humanitære situation vække Rådets medlemmer til at gøre noget.
Hvis FN, ikke mindst Sikkerhedsrådet, skal vise sin berettigelse, må man hurtigst muligt blive enige
om at træde til med fornøden assistance i alle de forfærdelige konflikter. Især med mange flere
penge til nødhjælp, men også med fredsskabende styrker, hvor det er nødvendigt.
Det er nødvendigt i mange lande – og berører mange mennesker.

