Mere FN og langsigtet konfliktløsning i dansk udenrigspolitik
Det er på tide, at vi får mere FN og langsigtet konfliktløsning ind i dansk udenrigspolitik.
Den danske udenrigspolitik bærer i dag præg af, at der er en villighed til at involvere sig i
internationale konfliktspørgsmål. Den nye stabiliseringsstrategi indeholder en vifte af værktøjer til
konfliktløsning og konfliktforebyggelse. Imidlertid ser FN-forbundet, at denne vifte ikke udnyttes
tilstrækkeligt.
For nylig har Danmark, med henvisning til R2P og efter anmodning til FN fra Irak, der ikke mener at
kunne beskytte sin egen befolkning mod grove menneskerettighedskrænkelser, igen sagt ja til at
deltage i en krig, som del af en international ledet koalition denne gang mod IS (Islamisk Stat). Der
er ingen tvivl om, at IS er en grusom og skånselsløs organisation – men beslutningen om dansk
militær intervention blev taget ved hastebehandling efter sparsom debat.
Selvom militær indgriben synes berettiget i det konkrete tilfælde, bør den militære indsats ikke stå
alene i håndteringen af konflikten, men bør følges af ikke-militære midler. Det bør overvejes, om
andre metoder end flyangreb er tilstrækkeligt afprøvet. Har vi brugt tilstrækkelige ressourcer til at
undersøge, hvad der giver næring til IS, og hvordan vi kan begrænse og inddæmme dem? Hvor får
IS våben og penge fra? Og hvorfor melder mennesker sig under IS’ faner? FN-forbundet mener, at
der mangler analyse af centrale spørgsmål.
Danmark bør lade sig inspirere af sine nordiske naboer, herunder særligt Norge, som har været
særdeles aktiv i fredsmægling i mange konflikter.
Rapporter viser, at den irakiske regering støtter og holder hånden over shia-muslimske militser og
lader dem slippe ustraffet fra at begå krigsforbrydelser mod civile. Shia-militserne bortfører og
dræber sunni-muslimer i flere områder af Irak. Drabene er sket gennem de seneste tre-fire
måneder. Hvis sunni-muslimer i Irak ikke oplever sikkerhed, er der stor risiko for, at mange vil søge
efter beskyttelse, hvor det er muligt at finde, og denne situation kan give næring til IS.
FN-forbundet opfordrer til, at Danmark i højere grad arbejder for konfliktløsning og fredsskabelse
med ikke-militære midler, inklusiv økonomiske pressionsmidler, mægling, våbenembargoer mm.,
og prioriterer ressourcerne til dette.
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