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Vedtaget udtalelse

Brug for ny kurs i kampen mod terror
FN-forbundet mener, at terrorisme er en alvorlig trussel mod borgere, mod
menneskerettigheder og mod demokratiet. Samtidig finder FN-forbundet, at der er brug
for at se kritisk på de metoder, der er taget i anvendelse siden angrebet på World Trade
Center og Pentagon i 2001.
Det er en indlysende opgave for FN og FN’s medlemsstater at søge at beskytte verdens
borgere mod terroristisk vold og mod frygt herfor. Men det er en pligt at føre kampen på
en løsningsorienteret måde og på grundlag af de retstraditioner og andre værdier, som
FN og staterne er forpligtet til at beskytte. Og FN-forbundet kan ikke se, at tilsidesættelse
af retsprincipper skulle være et effektivt redskab for myndigheder i den konkrete
terrorbekæmpelse.
FN-forbundet finder det eksempelvis dybt kritisabelt og skadelig for kampen, når
enkeltstater med henvisning til ”kampen mod terrorisme” indleder en krig mod Irak – uden
støtte i FN’s sikkerhedsråd og tilmed uden saglig grund. Det er ligeledes ødelæggende for
fredsbestræbelser, når territoriale konflikter som f.eks. Tjetjenien og Israel/Palæstina reelt
omdefineres til primært at være terrorproblemer, og at arbejdet for politiske løsninger
nedprioriteres. FN-forbundet tilslutter sig fuldt ud Kofi Annans synspunkt om, at en løsning
af konflikter, der nærer terrorismen, ikke er eftergivenhed, men en nødvendig del af
kampen.
USA’s forkastelse af de historiske Genevekonventioner som grundlag i kampen mod
terroristnetværk er et andet nederlag for den nødvendige internationale retsorden, og den
fortsatte eksistens af interneringslejren på Guantanamo er en skamplet. FN-forbundet er
enig i, at der kan være behov for at modernisere krigens regler, men opfordrer til
ændringsforslag frem for lovløshed.
FN-forbundet ser med tilfredshed på udenrigsminister Per Stig Møllers udmelding om, at
Danmark i FN’s sikkerhedsråd vil arbejde for at international lov skal have en mere central
placering i terrorbekæmpelse samt for en øget forebyggende indsats. FN-forbundet
opfordrer den danske regering til også at arbejde for en mere fokuseret indsats mod den
egentlige internationale terrorisme og en indsats for at løse de konflikter, som nærer den.

