
FN-forbundet  Tordenskjoldsgade 25 st.th.  1055 København K 
Tlf. 33 46 46 90  Hjemmeside: www.fnforbundet.dk  -mail: fnforbundet@fnforbundet.dk 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. november 2020

Kære Martin Lidegaard 
  
FN-forbundet følger med bekymring situationen i Gaza, hvor palæstinenserne fortsat lever 
under ekstremt vanskelige forhold, som i de seneste måneder er blevet yderligere 
vanskeliggjort af corona-pandemien. 
  
Desværre har vi måttet konstatere, at Israel gennem 20 dage i sensommeren genoptog 
bombningerne af Gaza, denne gang som gengæld for nogle mindre militære tiltag fra 
palæstinensisk side, som ikke forvoldte nogen skade i Israel. Vi er bekymrede over en så 
voldsom reaktion, som yderligere forværrer livet for Gazas befolkning. Inden for den seneste tid

palæstinensiske huse på Vestbredden. 
 
På denne baggrund vil vi gerne opfordre dig til, som dit partis udenrigspolitiske ordfører, at bede 
udenrigsminister Jeppe Kofod om at kontakte sin israelske modpart med en opfordring til i 
fremtiden at afstå fra sådanne uforholdsmæssigt drastiske handlinger, som kun bidrager til 
yderligere spændinger i en allerede sprængfarlig del af verden. 
  
 
Med venlig hilsen, 

Ditte Ingemann Hansen 
Næstforperson, FN-forbundet 
 
 
Henvendelsen er sendt til: 
 
Socialdemokratiet: Annette Lind 
Venstre: Michael Aastrup Jensen 
Enhedslisten: Eva Flyvholm 
Radikale Venstre: Martin Lidegaard 
SF: Karsten Hønge 
Konservative Folkeparti: Naser Khader 



BRIEFING ON 
SOUTH AFRICA’S 
PRESIDENCY 
OF THE 
UNITED NATIONS 
SECURITY COUNCIL  

Civil Society Dialogue with H.E. Mr. Jerry Matthews 
Matjila, Permanent Representative of South Africa to the 
UN, President of the UN Security Council for December

Wednesday, December 2, 2020  
4:00-5:15pm EDT
Online Meeting 

RSVP for Virtual Link

UN Photo/Evan Schneider

#MeetUNSCPres

RSVP at [link here] | Send your questions to unsc@wfuna.org

DECEMBER 
SESSION

UN Photo/Eskinder Debebe

https://docs.google.com/forms/d/1a-kaRYM94X-KoSptPK-Snnn--gwIsmn40pnHmQJ83j8/edit
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Program for konferencen 3. december 2020 
 

09:30 Ankomst, kaffe ved bordene 

10:00 Velkomst v/ arrangørerne 

 

Konferencens moderator er Kirsten Larsen redaktionssekretær Globalnyt og journalist med speciale i FN 

 

Indlæg fra eksperter om hvilke sammenhænge og dilemmaer de finder indbygget i Verdensmålene og et 

bud på hvordan det kan reflekteres i implementeringen – på kort og på langt sigt. 

 

10:05  Oplæg ved Per Michael Jespersen, 

Direktør for tænketanken Cevea, med baggrund i Cevea rapporten ”Danskerne er delte, når det 

gælder prioriteringen af klima og velfærd”. 

10:20 Oplæg ved Mogens Lykketoft, 

Fhv. MF, minister, folketingsformand og formand for FN's Generalforsamling, med udgangspunkt i 

hans erfaringer fra vedtagelsen af Verdensmålene i FN’s generalforsamling og hans efterfølgende 

arbejde for at forankre dem politisk og folkeligt. 

10:35 Oplæg ved Morten Frederiksen,  

Lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, med udgangspunkt i hans 

forskning om udviklingen i danskernes værdier, herunder særligt spørgsmålet om 

sammenhængskraft og betydning af tillid. 

 

10:50 Pause  

 

Oplæg ved repræsentanter for arbejdsmarkedets parter – centrale aktører i implementeringen af 

Verdensmålene. Hvordan indtænker parterne sammenhængen i verdensmålene i deres krav til 

arbejdsforhold, socialforhold og bæredygtig produktion. 

 

10.55 Maria Bille Høeg, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening 

11:05 Nanna Højlund, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation 

 

11.15 Pause 

 

Afsluttende paneldebat ml. deltagere og oplægsholderne. 

 

11:20 Kirsten Larsen introducerer paneldebatten 

Debatten indledes af Nadia Gullestrup Christensen, Ungdomsdelegat til FN for Dansk Ungdoms 

Fællesråd, der på baggrund af oplæggene giver et generationsblik på debatten 

12:20 Kirsten Larsen samler op på debatten 

 

12:25 Afslutning v/ arrangørerne 







 

 

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer.  

92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden. 

92-gruppen består af: Amnesty international - Danmark, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International 
Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, FN-forbundet, Global Aktion, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-

landsudvalg, Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Nyt 
Europa, Oxfam IBIS, Red Orangutangen, Rådet for Grøn Omstilling, Sex &Samfund, U-landsforeningen Svalerne, VedvarendeEnergi, Verdens 

Skove, WWF Verdensnaturfonden.  

 

 

92-gruppen 

Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh. V 
Tlf: 21 72 79 57 

e-mail: tdc@92grp.dk 
Website: www.92grp.dk 

Koordinator: Troels Dam 
Christensen 

________________________ 

Høringssvar ifm. høring om global afrapportering for de internationale 
effekter af den danske klimaindsats 

 

 

 

7. december 2020 

 

Vi skal fra 92-gruppens side takke for muligheden for at give høringssvar, herunder for det konstruktive 
høringsmøde der blev afholdt den 26. november og 1. december. 

Fra 92-gruppens side ser vi den globale indsats under klimaloven som en meget vigtig del af den samlede 
danske klimaindsats. Hvis Danmark skal tage det nødvendige klimalederskab, herunder være et eksempel 
for andre lande, må der også gennemføres en ambitiøs indsats ift. Danmarks globale klimapåvirkning. 
Derfor er rapporteringen på denne indsats, og ansvaret herunder, af meget stor betydning. 

 

Punkt 1 - Overordnede kommentarer 

Danmarks samlede påvirkning på klimaindsatsen kan ikke kun afgrænses til de danske grænser. Danmark 
påvirker også den globale klimaindsats på forskellige måder. Denne påvirkning kan både være positiv og 
negativ.  

1a - Forandringsdagsorden:  

Klimalovens globale dimension, herunder den årlige afrapportering, er et vigtigt fremskridt for, at der kan 
arbejdes mere aktivt med Danmarks globale påvirkning på klimaet. Hensigten er naturligvis, at mindske 
Danmarks negative indvirkning og øge Danmarks positive indvirkning. Grundlaget for at det lykkes er, at der 
skabes synlighed/kendskab til begge dele, og at afrapporteringen udformes med sigte på at blive til en 
forandringsdagsorden. Rapporteringen bør udformes med formål om at lede til en større indsats, for at 
reducere Danmarks negative globale klimapåvirkning og øge den positive. 

1b - Løbende forbedringer: 

Den globale afrapportering er et nyt tiltag og kan derfor ikke forventes fuldt udviklet fra start af. 
Rapporteringen er et element af en forandringsdagsorden, derfor vil formatet sandsynligvis løbende skulle 
forbedres. Det må forventes, at der de første år er mangler i datagrundlaget for afrapporteringen. 
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92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er i denne sag tegnet af: 

 

Care Danmark 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk International Bosætningsservice DIB 

Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark 

FN-forbundet 

Greenpeace 

Kvindernes U-landsudvalg 

Klimabevægelsen 

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net 

Nyt Europa 

U-landsforeningen Svalerne 

VedvarendeEnergi 

Verdens Skove 

WWF Verdensnaturfonden. 
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København, den 9. december 2020 

 

Til Erhvervsministeriet 

Angående: Offentlig høring om god selskabsledelse og due diligence, med frist: 9. december, 2020.  

Høringssvar fra 92-gruppen angående høring om god selskabsledelse og due diligence 

 

Fokus og struktur i vores høringssvar:  

I dette høringssvar fokuserer vi på hvilke elementer i EU-lovgivning om god selskabsledelse og due diligence, 

som vi fra 92-gruppens side finder særligt vigtige. 

Vi vedlægger desuden spørgeskemaet fra EU-Kommissionen, som vi har udfyldt. Fristen for svar til EU-

Kommissionen er dog først er den 8. februar 2021 og vores svar i spørgeskemaet skal derfor ses som 

foreløbige.  

Til orientering vedlægger vi et link til en række internationale NGO’ers positionspapir med hensyn til lovpligtig 

due diligence på EU-niveau, et positionspapir som vi støtter via vores/92-gruppens medlemskab af ECCJ – 

European Coalition for Corporate Justice: https://corporatejustice.org/principal-elements-of-an-eu-mhredd-

legislation.pdf 

 

Anbefalinger til regeringen: 

 EU-Kommissionen lægger op til at kombinere god selskabsledelse og due diligence. Vi støtter EU-

Kommissionens fokus på begge dele, men er bekymrede for, at det vil kunne betyde en forringelse 

af kravene til due diligence. Kommer due diligence for eksempel til udelukkende at indgå som del af 

god selskabsledelse, vil dette ske på bekostning af (resten af) virksomheden og virksomhedsledelsens 

ansvar. Det kan også komme til at betyde, at det kun er virksomhedens aktionærer, der skal føre 

tilsyn med arbejdet. Dette vil være meget imod, hvad FNs og OECDs retningslinjer med hensyn til 

udøvelse af due diligence lægger op til. Vi ser positivt på, at der også pålægges bestyrelsen et ansvar, 

men dette må ikke ske på bekostning af det ansvar, som virksomheden/den finansielle institution og 

dens ledelse har. 

 

 Virksomheder, inklusive finansielle institutioner, skal være forpligtet til at respektere 

menneskerettigheder og miljø – og herunder klima – i forbindelse med deres verdensomspændende 

aktiviteter - både hos dem selv og i deres værdikæder - gennem udøvelse af nødvendig omhu/due 

diligence i overensstemmelse med FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECDs 

retningslinjer for multinationale selskaber. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at begrænse 

udøvelse af nødvendig omhu til 1 led af værdikæden. Det betyder også, at datterselskaber ikke må 

anses som del af virksomhedens leverandørkæde, men skal anses som del af virksomheden selv. 

 

 EU-lovgivning bør omfatte alle virksomheder og finansielle institutioner/investorer, inklusive små og 

mellemstore virksomheder/finansielle institutioner - i overensstemmelse med FNs og OECDs 

retningslinjer. Retningslinjerne tager højde for, at store og små virksomheder/investorer ikke har lige 
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mange ressourcer og at due diligence indsatsen vil variere bl.a. afhængig af virksomhedens størrelse. 

Men til sammen har små og mellemstore virksomheder i EU større negativ indvirkning på 

menneskerettigheder, miljø og klima, end store virksomheder og finansielle institutioner. Derfor er 

det vigtigt, at også de inkluderes i EU-lovgivning på området. Ifølge EU-Kommissionen udgør små 

virksomheders omkostninger ved at udøve due diligence kun omkring 0,14 procent af deres 

indtægter og der er tale om en kontinuerlig udvikling, hvor det ikke kræves, at små og mellemstore 

virksomheder skal have styr på alt på en gang. Det er desuden i små og mellemstore virksomheders 

og investorers egen interesse at sætte ind på dette område, for at tiltrække forbrugere og kunder. 

 

 Virksomheder inklusive finansielle institutioner skal være forpligtet til at identificere og vurdere, 

forebygge, integrere, monitorere, udbedre, ophøre med og offentligt redegøre for, potentielle og 

aktuelle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø, gennem en kontinuerlig due 

diligence proces – i overensstemmelse med anerkendte internationale due diligence standarder. 

Hvad angår den offentlige redegørelse er det vigtigt, at denne er detaljeret, konkret og meningsfuld 

- ikke kun for investorer, men også for forbrugere, rettighedshavere, fagforeninger og NGOer, mv.  

Vi mener desuden, at det bør være lovpligtigt for virksomheder og finansielle institutioner at være 

transparente om enhederne og eksempler på konkrete negative indvirkninger og håndteringen af 

disse i deres værdikæder, leverandører, mv. Ellers er det ikke muligt for myndigheder og ovennævnte 

interessenter at føre ordentligt tilsyn med due diligence-indsatsen. 

 

 I forlængelse af ovennævnte anbefaling er det vigtigt at understrege, at lovgivning på dette område 

også kræver en omlægning af virksomheder forretningsmodeller til i langt højere grad at integrere 

bæredygtighed, etik og dialog med andre stakeholdere end aktionerer og kunder.  

Det er nødvendigt med åbenhed og dialog med de mennesker, som bliver eller kan blive påvirket 

negativt af virksomheders og investorers aktiviteter, arbejdere og lokalsamfund, miljø- og 

menneskerettighedsforkæmpere, NGOer, fagforeninger, forbrugere, mv.  

 

Det er vigtigt, at der i EU-lovgivningen også har fokus på udbedring af negative indvirkninger på 

menneskerettigheder, miljø og klima. Virksomheder og finansielle institutioner bør have fokus 

herpå. Vi henviser til vedlagte positionspapir fra de internationale NGOer mht hvad vi finder vigtigt 

for at opfylde de internationalt anerkendte due diligence standarder på dette område. 

 

Det er helt centralt at EU-lovgivningen inkluderer strafansvar ved især civile domstole. Både når det 

handler om sager, som 1) virksomheden eller den finansielle institution selv - eller 

virksomheder/finansielle institutioner som virksomheden/den finansielle institution kontrollerer 

eller har mulighed for at kontrollere - har forårsaget eller bidraget til - og 2) problemer i 

værdikæden, som virksomheden/den finansielle institution har bidraget til. Ifølge FNs tidligere 

repræsentant for menneskerettigheder og erhverv John Ruggie kan en virksomhed/finansiel 

institution gå fra kun at være direkte forbundet med en negativ indvirkning hos en leverandør for 

eksempel til direkte at bidrage til den, hvis virksomheden for eksempel kender til eller burde have 

kendt til problemet og forbliver passiv eller ikke gør nok ved problemet. [1] Der bør desuden være 

tale om objektivt ansvar i visse sager. Det kan for eksempel handle om oliekatastrofer på havet, 

eller dumping af kemisk affald nær en landsby. Det tidligere Rådet for Samfundsansvar, under 

ledelse af tidligere CEO for Novo Nordisk Mads Øvlisen, lagde vægt på - som del af det daværende 

råds anbefalinger til regeringen om et nyt mæglings- og klageorgan for ansvarlig 

virksomhedsadfærd - at den nuværende Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig 

applewebdata://41E42D6C-D1E0-49FA-94B0-7ADBEA30966D/#_ftn1
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virksomhedsadfærd/NCP Danmark ikke er tilstrækkelig til at tage sig af alvorlige sager, men at disse 

bør adresses af domstolene. Den tidligere regering, under ledelse af Helle Thorning Schmidt, 

nedsatte et tværministerielt udvalg til at se på sagen, men arbejdet blev desværre nedlagt ved 

regeringsskiftet i 2015. Strafansvar ved domstolene kan udover at sikre oprejsning til ofrene også 

medvirke til, at virksomheder og finansielle institutioner gør mere for at leve op til deres ansvar i 

forhold til udøvelse af due diligence. 

 

 Der skal sikres en ordentlig behandling af klager ved domstolene. Det vil sige, at det skal være muligt 

at vælge lovgivningen i det land, hvor skaden er sket, eller det land, hvor virksomheden/den 

finansielle institution har hovedkvarter, således at det sikres, at der ikke bliver diskrimineret mod 

klager. Som svar på spørgsmål 19B i EU-Kommissionens spørgeskema har vi har uddybet dette punkt, 

med eksempler på de problemer, som klagere står overfor, når de forsøger at anlægge sag mod 

virksomheder.   

 

 EU og EU's medlemslande skal sikre ordentlig implementering, monitorering og håndhævelse af de 

nævnte anbefalinger/krav og sikre ordentlig adgang til effektive retsmidler, ved især civile domstole. 

Det er desuden vigtigt, at der uddeles bøder ved kontinuerlig manglende efterlevelse af loven. 

Bøderne skal være tilstrækkeligt høje til at sikre efterlevelse af loven. 

 

 EU-lovgivningen skal udgøre en generel forpligtelse for alle virksomheder og finansielle institutioner, 

på tværs af sektorer, til at udvise nødvendig omhu i forhold til deres egne og deres 

forretningsforbindelsers aktiviteter. En sådan lov bør, i overensstemmelse med OECD’s tilgang til 

ansvarlig virksomhedsadfærd, anses som grundlag for yderligere lovgivning for virksomheder i 

særligt risikable sektorer og i forhold til specifikke områder af særlig høj risiko, som man allerede er 

ved at udvikle på EU-plan. En lov om en generel forpligtelse må aldrig erstatte mere specifik 

lovgivning, der hvor den er nødvendig.  

 

 EU-lovgivning skal dække alle virksomheder i EU, også virksomheder der har hovedkvarter udenfor 

EU, men som opererer i EU enten fysisk via datterselskaber eller via salg af produkter og 

eller/serviceydelser til EU.  

 

Vi henviser i øvrigt til vores svar ide det vedlagte spørgeskema fra EU-kommissionen, som er et supplement 

til høringssvaret. 

Kontaktoplysninger:  

Helene Gjerding, hgjerding@92grp.dk 
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Danish Launch  
HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2020 
“The Next Frontier: Human 
Development and the 
Anthropocene” 
 
Wednesday, December 16th 2020 
14:00-15:00 
Virtual Launch  

 
For the first time in a relationship 
spanning 300,000 years, instead of the 
planet shaping humans, humans are 
shaping the planet. This is the 
Anthropocene: the age of humans. The 
30th anniversary Human Development 
Report 2020 looks at how humanity can 
navigate this new age, unpacking the 
relationships between people and the 
planet and where we go from here, to 
transform pathways to human progress.  
 
Join us at the launch and find out more – 
including how Denmark ranks in this year’s 
Human Development Index –  
as UNDP and the Danish Ministry of 
Foreign Affairs invite you to join the virtual 
Danish launch of the Human Development 
Report’s 30th anniversary edition on 16 
December.  

 
 
Please Register through this link: 
https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_Yk
pLhwu4StyrtXb30QOq_g  

 
 

 
 
 
 
 
 

Speakers:  
 
Tomas Anker Christensen  
Danish Climate Ambassador  
 

Ulrika Modèer 
Assistant UN Secretary-General and 
UNDP Bureau Director  
 
Katherine Richardson 
Professor and Leader of Sustainability 
Science Centre, University of 
Copenhagen 
 
Tim Whyte  
Secretary General of MS Actionaid 
 
Nadia Gullestrup Christensen 
Danish Youth Delegate to the UN 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

Human Development Report 2020 
The next frontier 

Human development and the Anthropocene 
 
 
 

#HDR2020 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_YkpLhwu4StyrtXb30QOq_g&data=04%7C01%7Cmette.fjalland%40undp.org%7Cdc7f6d32b3f2406f603b08d89de5ab3b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637432957026177019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eIzPAEUqqkJ7QIsni1WokSI%2BrrRlLKRxuQ9z4ZytJow%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_YkpLhwu4StyrtXb30QOq_g&data=04%7C01%7Cmette.fjalland%40undp.org%7Cdc7f6d32b3f2406f603b08d89de5ab3b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637432957026177019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eIzPAEUqqkJ7QIsni1WokSI%2BrrRlLKRxuQ9z4ZytJow%3D&reserved=0


Statement by the United Nations Associations in the Nordic countries 

December 18, 2020  

A new peace process must be initiated in Western Sahara  

The UN Associations in the five Nordic countries believe that renewed focus on the 

Western Sahara conflict must be prioritized. The world community has lost valuable time 

since the ceasefire was established in 1991. Unfortunately, the armed conflict has start-

ed again. If no new ceasefire and a real peace process are introduced, there is a serious 

risk that the war can spread to neighboring countries like Algeria and Mauritania. 

The five Nordic UN Associations urge the UN to work for a new ceasefire and a real 

peace process. It is tragic that the world community has not been able to help set the 

stage for a referendum in Western Sahara and that the UN peacekeeping mission in 

Western Sahara, MINURSO, does not have a mandate to monitor human rights as is the 

norm for most UN peacekeeping missions.  

The Nordic UN associations cannot find any logical argument for preventing MINURSO 

from monitoring human rights and we believe that it is important to create international 

awareness about possible human rights violations in the Territory so that they may be 

prevented.  

We therefore suggest that the Security Council expand the mandate to include human 

rights so that the UN peacekeepers in the future will be able to monitor the human rights 

situation in the Morocco controlled part of Western Sahara, the part of Western Sahara 

that is under the control of Polisario and the refugee camps in Tindouf in Algeria.  

We also believe that any export of minerals and natural resources from Western Sahara 

must be prevented until the referendum has taken place. A new monitoring system to 

prevent any export of such resources from Western Sahara must be established as part 

of a new peace process.  

The Nordic UN associations also urge the Norwegian government to work for the a 

ceasefire and a new and real peace process in Western Sahara as Norway takes its seat 

in the UN Security Council on 1 January. 

It is time for the UN to make a positive change in Western Sahara. The world community 

has been too passive and failed to secure a real peace process. 

  

FN-forbundet, Denmark 

YK-Liitto, Finland 

Félag Sameinuðu þjóðanna, Iceland 

FN-sambandet, Norway 

FN-förbundet, Sweden 





Udtalelse fra Finn Reske-Nielsen, formand for FN-forbundets Freds- og konfliktløsningsudvalg 

og Lave K. Broch, tovholder for FN-forbundets arbejdsgruppe om Vestsahara - til demonstration 

19. december 2020 

Kære alle,  

Krigen er begyndt igen i Vestsahara. Det er yderst tragisk, og det kan ende med at koste mange 

menneskeliv. Der er desuden risiko for, at krigen kan brede sig til Algeriet og Mauretanien.  

Verdenssamfundet har desværre i lang tid svigtet befolkningen i Vestsahara og alle de flygtninge, som 

har ventet på en fredsløsning.  

Omverdenen havde vænnet sig til våbenhvilen, og parterne i konflikten er ikke blevet belønnet for at 

forsøge at løse den med fredelige midler.  

Årene er gået, og Marokko har i strid med folkeretten indgået fiskeri- og handelsaftaler med EU, som 

også inkluderer den del af Vestsahara, som Marokko kontrollerer. Dette er ulovligt, da landets status er 

uafklaret. Derudover har Frankrig gennem sin plads i FN’s sikkerhedsråd forhindret, at MINURSO fik 

mulighed for at overvåge menneskerettighedssituationen i Vestsahara.  

Vores konklusion er, at Frankrigs og EU’s adfærd vedrørende menneskerettigheder, handel, råvarer og 

fiskeri, har svækket fredsprocessen. 

USA’s præsident Donald Trump har også skadet fredsprocessen. Trump har fået USA til at anerkende 

Marokkos annektering af Vestsahara. Dette er i strid med folkeretten og sahrawiernes ret til 

selvbestemmelse. Da Barack Obama var præsident i USA prøvede USA, at få udvidet MINURSO’s mandat 

til at dække menneskerettighedsområdet, men det lykkedes ikke fordi Frankrig truede med veto.  

Nu har USA under Trump desværre også taget skridt som svækker mulighederne for skabe et grundlag 

for en fredelig løsning af konflikten i Vestsahara. Dette er yderst tragisk. 

Vi ser mange ligheder mellem Vestsahara-konflikten og konflikten imellem Israel og Palæstina. Der er i 

begge konflikter tale om en ulovlig besættelse. Der er i begge konflikter tale om bosættelser og om 

flygtninge, som ikke kan vende hjem. I begge konflikter sker alvorlige brud på menneskerettighederne. 

Og i begge konflikter, burde omverden gøre mere.    

FN-forbundet har været aktiv i forhold til begge konflikter i mange år. Vi har protesteret gang efter gang 

når der er sket brud på menneskerettighederne og folkeretten – og vi giver ikke op.  

Vi – omverdenen - har et moralsk ansvar i forhold til både Vestsahara og Palæstina. Ligesom tilfældet 

var for omverdenen, da der skulle findes en løsning på, hvor grænsen skulle gå i Sønderjylland for 100 

år siden. 

Vi sender en tak til alle jer der er her i dag for, at I ikke giver op og vi takker Global Aktion og Frit 

Vestsahara for samarbejdet.   

Rigtig god demonstration!  
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The Erosion of Public Trust –
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The Challenges of Monitoring and Reporting

Access to Justice – Politics, Rights and Inclusion
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8:30 - 9:45am EST

10:00 - 11:15am EST

SDG 16+ 
Beyond the 
COVID-19 Pandemic      
Virtual Sessions – 
Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies 

28 - 29 JANUARY 2021

Simultaneous interpretation in Spanish and English will be provided. 

Register Here

https://www.eventbrite.com/e/16-forum-costa-rica-annual-showcase-virtual-sessions-tickets-132588861855
https://www.eventbrite.com/e/16-forum-costa-rica-annual-showcase-virtual-sessions-tickets-132588861855
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UNITED 
KINGDOM’S 
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NATIONS
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Civil Society Dialogue with H.E. Ms. Barbara Woodward, Permanent 

Representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

to the UN, President of the UN Security Council for February

Tuesday, 2 February 2021  
11:00am-12:00pm EST

Online Meeting 
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UN Photo/Evan Schneider

#MeetUNSCPres

RSVP at [link here] | Send your questions to unsc@wfuna.org
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