Udtalelse fra FN-forbundets bestyrelse:

København den 29. juni 2006

Terrorstempling af organisationer
- et problem for konfliktløsning i verden

- FN-forbundet anbefaler, at EU-beslutningen om at sætte de tamilske tigre på

terrorlisten omgøres og at moderate kræfter blandt begge befolkningsgrupper
inddrages i fredsforhandlingerne

EU’s nylige beslutning om at sætte de tamilske tigre (LTTE) på listen over terrororganisationer gør det efter
FN-forbundets vurdering endnu vanskeligere at finde en fredsløsning for Sri Lanka.
FN-forbundet er ikke uenig i, at LTTE har ansvar for terrorhandlinger, men vurderer at LTTE reelt er en af
den tamilske befolkningsgruppes vigtige organisationer og derfor er en uomgængelig forhandlingspartner i
bestræbelser for at skabe fred.
Med terrorstemplingen vil forhandlingsmuligheder klart blive forringet og konflikten må frygtes at eskalere
yderligere, eventuelt i retning af en total borgerkrig. Blandt andet på den baggrund har Sri Lankas præsident
og bl.a. Norge taget afstand fra terrorstemplingen. FN-forbundet opfordrer Danmark regering til at gøre det
samme og til at arbejde for en omgørelse af EU-beslutningen.
En fredelig løsning på konflikten på Sri Lanka kan kun skabes, hvis der lægges pres på begge parter i
konflikten – således at der ikke sker overgreb på nogle civile hvad enten de er singalesere eller tamiler.
FN-forbundet anbefaler, at det internationale samfund støtter at moderate kræfter blandt begge
befolkningsgrupper får indflydelse på fredsprocessen. Det kunne f.eks. være ved at inddrage disse grupper i
fredsforhandlingerne.
FN-forbundet opfatter terrorisme som enhver handling der sigter på at skade eller true civile. Vi ser god
grund til at enhver aktør, der udfører terroristhandlinger retsforfølges. I terrorismebekæmpelsen må det
imidlertid også være meget højt prioriteret at skabe en solid grobund for en fred og sikkerhed, hvor der er
konflikter.
På Sri Lanka vil den mest effektive indsats mod terror utvivlsomt være, hvis der kan findes en
forhandlingsløsning mellem parterne. Denne mulighed bliver klart ringere ved at stemple enkelte væsentlige
parter i konflikten som led i ”krigen mod terror” og dermed medvirke til at forsimple problematikken og
indsnævre forhandlingsmulighederne.
FN-forbundet mener at situationen på Sri Lanka kan paralleliseres til andre lande og konflikter og opfordrer
derfor såvel EU som FN til nøje og konkret at vurdere, om placeringen af organisationer på terrorlisterne
giver flere ulemper end fordele i terrorbekæmpelsen.
Danmark har som medlem af FN’s sikkerhedsråd et særligt ansvar til at indsatsen for fred og sikkerhed
fokuserer på at skabe resultater og ikke bliver præget af symbolhandlinger med negativ effekt.
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