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København, den 2. juli 2019
Kære Trine Bramsen
Tillykke med udnævnelsen til forsvarsminister.
Danmark har betydelige interesser i en verden, hvor mennesker kan bo, arbejde og
uddanne sig uden risiko for væbnede konflikter og overgreb. Dette passer godt overens
med FN’s vedtagne Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, navnlig mål 16, hvor Danmark
sammen med de øvrige FN-medlemslande bl.a. støtter fredelige og inkluderende samfund,
samt lov og orden både på nationalt og internationalt niveau.
Det militære forsvar er et vigtigt redskab i den danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske
værktøjskasse. Men Danmark alene gør ikke den nødvendige forskel. En fredeligere verden
opnås kun gennem et samarbejde med andre nationer i regi af specielt FN, NATO, EU og
OSCE. Netop FN leverer med sine 16 fredsbevarende missioner og ca. 24 politiske
missioner en væsentlig indsats for at forhindre konflikter i at udvikle sig samt inddæmme og
stoppe igangværende konflikter, bl.a. i Mellemøsten og Nordafrika. FN-indsatsen er
afgørende for en fredelig udvikling, men er ofte for begrænset i omfang, for sent ude eller
fejlbehæftet, blandt andet på grund af dårligt trænede og udisciplinerede soldater.
FN-forbundet arbejder for at sikre kendskab til og opbakning bag FN og en fortsat aktiv
dansk indsats i FN, til gavn for en mere fredelig verden. Op til indgåelsen af Forsvarsforliget
sidste år udarbejdede vi en række konkrete forslag til, hvorledes vi kan udnytte og
understøtte FN’s indsatser gennem danske bidrag til den igangværende reformproces samt
træning af FN-styrker og relevante bidrag til deployeringer. Dertil har vi i debatten påpeget
behovet for, at Danmark igen deltager i det internationale samarbejde om nedrustning,
våbenkontrol og ikke-spredning, især af atomvåbnene.
Danmark kandiderer til en plads i FN’s Sikkerhedsråd for perioden 2025-2026, og FNforbundet vil gerne bistå dig og regeringen med at sikre opbakning til kandidaturet, bl.a.
gennem udnyttelse af den betydelige erfaring og ekspertise, som FN-forbundet råder over
såvel i militærfaglig som udenrigs- og sikkerhedspolitisk henseende.
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