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Vedtaget udtalelse

Internationale menneskerettigheder – gælder også for Danmark

FN-forbundet bakker op om Danmarks høje prioritering af arbejdet for den internationale respekt
for menneskerettigheder og understreger det store behov for en styrkelse af de instrumenter, som
skal sikre en overholdelse.
FN-forbundet opfordrer konkret til et større pres på de medlemslande i FN, som mangler at
ratificere bærende konventioner som fx de to konventioner om beskyttelse af børns rettigheder og
om beskyttelse af kvinders rettigheder samt det internationale domstolssystem, herunder den
internationale straffedomstol. Desuden bør det have høj prioritet, at der i FN-regi udvikles et mere
funktionelt sanktionssystem, sådan at brud på menneskerettigheder får konsekvenser. Danmark
bør også arbejde for en mere effektiv Menneskerettighedskommission. Den er i de seneste år
blevet brugt som et forum for generelle politiske slagsmål – på bekostning af det konkrete arbejde
for menneskerettigheder.
I det nyeste udspil fra regeringen om det bilaterale udviklingsarbejde understreges det, at Danmark
fortsat vil lægge pres på udviklingslandenes regeringer, for at de skal respektere og implementere
menneskerettighedskonventionerne. FN-forbundet støtter denne sammenkædning i det omfang
det kan understøtte udviklingsbestræbelserne.
Set i lyset af den danske regerings internationale bestræbelser er FN-forbundet imidlertid stærkt
bekymret over, at menneskerettighedsforholdene i Danmark har givet anledning til international
kritik – samt regeringens reaktion på kritikken. FN-forbundet understreger, at Danmark selvsagt
skal efterleve internationale konventioner og i tvivlstilfælde holde sig klar af de grå zoner, samt
tage fortolkningsproblemer op i de relevante internationale sammenhænge.
Ligeledes bør den danske regering - i det omfang, det ikke allerede er sket - sikre inkorporering af
FN’s menneskerettighedskonventioner, herunder torturkonventionen, i dansk lovgivning og en
opfølgning, som sikrer, at de fortolkes i tråd med det internationale samfunds forståelse.
I de seneste måneder er Danmark af det internationale samfund blevet kritiseret for de
forhindringer, der er opstillet for ægtefælle-sammenføring i Danmark – i form af bl.a.
tilknytningskrav, 24-års regel og økonomiske barrierer. FN-forbundet er beskæmmet over det
fravær af alvor, regeringen har udvist over for den internationale kritik, da det er en forudsætning
for det globale menneskeretsarbejde, at kritik bliver modtaget konstruktivt.
Institut for Menneskerettigheder (IMR) har netop offentliggjort en analyse af de danske regler for
familiesammenføring. FN-forbundet forventer, at regeringen gennem handling anerkender IMR’s
vurdering af, at nogle bestemmelser i lovgivningen er konventionsstridige, og at andre kræver en
ændret praksis for at leve op til retten til familieliv, jf. artikel 8 i Den Europæiske
Menneskeretskonvention.
Endelig skal FN-forbundet påpege, at det er en international vurdering, at civilsamfundet har en
vigtig rolle i arbejdet for menneskerettigheder. FN-forbundet er bekymret over de mange angreb og
nedskæringstiltag overfor private organisationer, der arbejder for menneskerettigheder, og som
søger at forankre dette arbejde folkeligt. Der er behov for en anden kurs fra regeringen og de
partier, der står bag den.

