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Sudan – en intervention af humanitære grunde er nødvendig!
FN-forbundet følger med stor bekymring situationen i Darfur-provinsen i Sudan. 70.000
sudanesere har mistet livet, og mere end 1,4 millioner er fordrevet eller flygtet fra hus og
hjem, nogle til nabolandet Tchad. Sudans regering synes aktivt at støtte konfliktens mest
voldelige part, Janjaweed-militsen, og gør fortsat intet for at stoppe volden, som krævet af
FN’s sikkerhedsråd.
FN-forbundet mener, at de aktuelle humanitære forhold har karakter af folkedrab og klart
berettiger til international indgriben, og glæder sig over, at den Afrikanske Union (AU) – i
modsætning til Den Arabiske Liga – aktivt har stillet sig på ofrenes side. Den Afrikanske
Unions observatører og soldater er imidlertid alt for fåtallige til at yde den nødvendige
indsats, og der er behov for betydelig opbakning fra andre organisationer, herunder fra
EU.
FN’s sikkerhedsråd vedtog med resolution 1566 fra 30. juli at lægge pres på Sudans
regering for at stoppe konflikten og lagde op til yderligere skridt, hvis der ikke inden 30
dage var væsentlige fremskridt at spore. På trods af, at man ikke er tilfreds med
udviklingen, har Sikkerhedsrådet de facto accepteret flere overskridelser af denne frist.
FN-forbundet mener, at tålmodigheden nu må høre op. Dette såvel af hensyn til ofrene
som af hensyn til troværdigheden bag Sikkerhedsrådets resolutioner. Som også anbefalet
af Kofi Annan i en rapport til Sikkerhedsrådet 3. september, må den Afrikanske Union
støttes politisk og konkret i sin indsats i Darfur. Danmark og andre europæiske lande må
yde et massivt bidrag.
FN-forbundet opfordrer den danske regering til, fx blandt EU-landene, at arbejde for, at
Sikkerhedsrådet drager de logiske konsekvenser, hvis Sudans regering ikke hurtigt skifter
kurs. Som kommende medlem af FN’s sikkerhedsråd bør Danmark vise handlekraft og
presse på for at FN’s sikkerhedsråd træffer beslutninger i konsekvens af resolution 1566.
Sikkerhedsrådet må hastigt øge presset på Sudans regering med sanktioner og – om
nødvendigt – gennem parathed til hurtig militær indgriben for at sikre befolkningen i Darfur
bedst muligt mod yderligere overgreb.
FN’s sikkerhedsråd skal også arbejde for, at det internationale nødhjælpsarbejde får
tilstrækkelige ressourcer og muligheder – herunder beskyttelse - for at gøre den
nødvendige indsats for at redde liv. Hensynet til nødhjælpsarbejdet bør ligeledes spille en
stor rolle, hvis der ikke kan opnås en klar bedring af situationen uden en militær indgriben.

