DEC. 2020

.

TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD

UDENRIGS 4 2020

FN 75 år: Håbet er stadig lyseblåt
Kampen om FN’s sjæl
FN’s årtier lange kamp for klimaet
Jeppe Kofod: Verden – og Danmark – står ved en korsvej

Illustration: UN

Om Udenrigs
INDHOLD

UDENRIGS ER UDKOMMET SIDEN 1988

Fra redaktionen

1

Leder: USA skal tilbage i førersædet af Charlotte Flindt Pedersen

2

Redaktion

Udgiver

De Forenede Nationers pagt

6

Charlotte Flindt Pedersen

Det Udenrigspolitiske Selskab

(ansvarshavende redaktør)

Amaliegade 40 A, 1256 København K

Marcus Rubin (redaktør)

+45 33 14 88 86

Julie Arnfred Bojesen

redaktion@udenrigs.dk

(redaktionssekretær)

www.udenrigs.dk

Redaktionskomité

Direktion

Louise Riis Andersen

Charlotte Flindt Pedersen

Kampen om FN’s sjæl af Louise Riis Andersen
FN’s rødder rækker tilbage til 1648 af Uffe Østergaard
Det Globale Syd spillede en central rolle i FN’s udvikling af Steven L. B. Jensen

7
14
19

FN’s fredsoperationer: Nødløsningen, der blev en succes af Peter Viggo Jakobsen 24
FN’s årtier lange kamp for klimaet af Kirsten Halsnæs

30

FN’s generalsekretær gennem tiderne af Kirsten Larsen

36

Lene Frøslev

Sponsor

Bureaukratiets bogstavsuppe af Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen

41

Helle Malmvig

Dette nummer af Udenrigs er produceret

Martin Marcussen

med støtte fra Hermod Lannungs Fond.

FN må bryde ud af sine guldlænker af Christian Friis Bach

46

Mette Skak
Uffe Østergaard

Verdensmålene har gjort FN mere relevant
end nogensinde af Thomas Ravn-Pedersen

50

FN er ikke nok. Demokratierne må finde et andet forum af Jonas Parello-Plesner

54

USA må ikke opgive FN af Kristine Lee

58

Verden – og Danmark – står ved en korsvej af Jeppe Kofod

62

Danmarks kamp mod tortur af Carsten Staur

66

100 år efter genforeningen. En unik international succes af Klaus Carsten Pedersen 70
Canadas lange kamp for multilateralismen af Jan Top Christensen

76

Er en krig i Middelhavet under opsejling? af Mogens Pelt

82

Palæstinas eneste venner er nu Tyrkiet og Iran af Lars Erslev Andersen

86

Latter og glemsel i Libanon af Helle Malmvig

90

Uddrag: Demokratiets tusmørke af Anne Applebaum

94

Anmeldelse: Østasiens rædselskabinet lukket op af Flemming Ytzen

Martin Breum

Design og tryk
Design: Kiberg & Gormsen
Tryk: Novagraf A/S
Udenrigs udkommer fire gange årligt.
Redaktionen afsluttet 25.11.2020
Abonnementspris 300 kr.
Institutioner 400 kr.
ISSN 1395-3818

100

OM UDENRIGS

UDENRIGS 4

I 2020 I 1

Fra redaktionen
Hvis FN var et menneske, ville det for længst være nået pensionsalderen. At verdensorganisationen overhovedet er blevet 75 år, er i sig selv en imponerende bedrift – forgængeren Folkeforbundet nåede reelt kun til teenageårene og fik aldrig
vokset sig stor og stærk. Trods masser af udfordringer er FN blevet et fikspunkt i
det internationale system. Selv de argeste modstandere af den internationale orden har accepteret værdien i et fælles mødested. Gennem årene er der sideløbende med FN fremvokset en skov af underorganisationer, der på områder fra klima
til sundhed og videre til fattigdomsbekæmpelse og fredsbevaring dagligt forbedrer livet for millioner.
Er FN en succes eller fiasko? Det kommer an på, hvordan man ser det. På den ene
side er FN ikke blevet den selvstændige fredsskabende aktør, som det var tilsigtet.
Omvendt har organisationen løst opgaver, som ingen havde forestillet sig mulige i
1945. Som generalsekretær Dag Hammarskjöld udtrykte det, blev FN ”ikke skabt for
at få os til himlen, men for at frelse os fra helvede”.
Men hvad er fremtiden for FN, og hvordan skal organisationen tilpasse sig? Det er
temaet for dette nummer af Udenrigs. Seniorforsker Louise Riis Andersen tager helikopteren op og ser på FN’s overordnede udfordringer og muligheder. Hvordan skal
balancen være mellem værdikamp, geopolitik og universalisme? Men er FN stadig
det rette forum at kæmpe for demokrati og frihed i? Det sætter Jonas Parello-Plesner
spørgsmålstegn ved.
Vi kaster også blikket tilbage. Uffe Østergaard trækker de lange historiske perspektiver op om det internationale system fra den fredsaftale i 1948, der lagde grunden
til det moderne stats- og suverænitetssystem. Kirsten Larsen ser på kongerækken af
FN-generalsekretærer og hvad de har udrettet – og ikke nået.
Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod kommer med sit bud på en aktiv dansk
FN-politik, og tidligere udviklingsminister og FN-direktør Christian Friis Bach mindes og reflekterer over sine oplevelser med verdensorganisationens legendarisk tunge bureaukrati. FN-forbundet hjælper med at navigere gennem FN’s alfabetsuppe af
forkortelser og underkomitéer, Peter Viggo Jakobsen giver overblik over FN’s indsats
for fred, mens Kirsten Halsnæs fra DTU ser nærmere på, hvordan det er gået med
kampen for klimaet.
Som altid er der også tid og rum til andet og mere. Lars Erslev Andersen sætter de
diplomatiske anerkendelser af Israel fra arabiske stater i perspektiv, og Helle Malmvig ser i en personlig tekst tilbage på et år, der har været ekstremt hårdt for Libanon,
og hvordan latteren trods alt altid hjælper. En vigtig pointe i et år, hvor der ellers ikke
har været så meget at more sig over. God fornøjelse.
FRA REDAKTIONEN
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LEDER:

USA skal tilbage i førersædet
Af Charlotte Flindt Pedersen

De Forenede Nationer og den regelbaserede verdensorden kan ånde lettet op – Joe Biden som USA’s
præsident er den bedste gave til
75-årsfødselaren.

I de tidlige morgentimer dansk tid efter det amerikanske præsidentvalg så
det et kort øjeblik ud, som om Trump
havde kurs mod sin anden præsidentperiode. Med udsigten til endnu fire år
med Donald Trump som leder af verdens mægtigste land stod det pludselig lysende klart for mig – og sikkert
mange andre – at det var et dystopisk
og uforudsigeligt scenarie, ikke mindst
for det internationale samarbejde og
den regelbaserede verdensorden. Når
verdens demokratier de sidste fire år
har set til USA for en leder af den frie
verden, synes Trump at have været
med på det andet hold og givet frit lejde til autokrater, mens han har vist foragt for demokratiet.

Recep Tayyip Erdogan og autokraterne i EU har vejret morgenluft og er
blevet styrket af Trumps retorik, senest illustreret ved Erdogans enegang
og verbale angreb på allierede i NATO.
USA’s tilbagetrækning fra FN under
Trump-administrationen har været
en åben invitation til konkurrerende
magter, især Kina, til at udøve større
indflydelse. Stærke stater ønsker større
indflydelse på FN’s institutioner og på
internationale politiske og økonomiske
beslutninger. I 2019 blev Kinas kandidat til posten som generalsekretær for
FAO, FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, Qu Dongyu, udpeget med
støtte fra den afrikanske gruppe i FN,
og både den franske kandidat og den
amerikanskstøttede kandidat fra Georgien blev stemt ned. Det er første gang,
at et land med en kommunistisk ideologi har besat denne post.
Den regelbaserede orden har mistet
sin kraft og bliver udfordret af nye stormagter med regionale ambitioner som

Charlotte Flindt Pedersen (f. 1965) er direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab og ansvarshavende redaktør for Udenrigs. Hun er cand.mag. i østeuropastudier og samfundsfag med
speciale i minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Hun har en lang karriere bag sig på
Institut for Menneskerettigheder, hvor hun blandt andet har været international chef.
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Kina i Sydøstasien, Rusland og Tyrkiet og organisationer og bestyrker FN i sin
i MENA-regionen, fordi USA har truk- globale relevans. Derfor er FN’s komket sig fra det globale lederskab. Det er petence til at realisere de opgaver, som
derfor afgørende, at Joe Biden og USA er beskrevet i FN-pagten, ofte direkte
kan genskabe tilliden til
afhængig af, hvem der
Det er svært at overUSA som en stærk magt,
sidder i Det Hvide Hus.
vurdere USA’s rolle i
der våger over en regelAlle på hinanden følog betydning for FN.
baseret international orgende amerikanske adden, som både de stater, der er på vej ministrationer frem til 2016 har med
opad i det internationale hierarki, ac- skiftende styrke bakket op om den
cepterer og agerer i, og som også de multilaterale arkitektur skabt efter
øvrige lande kan se sig selv i.
1945, men også betragtet den regelbaserede verdensorden som en måde at
’America alone’
projicere amerikansk magt og geostraDystopi og kaos er indtil videre af- tegiske interesser på.
blæst. Joe Biden vandt og bliver USA’s
Trump-administrationen, derimod,
præsident, i hvert fald de næste fire år. har brudt med denne ellers kontinuerHan er fra sine mange år i politik, og lige konsensus. Siden 2017 er den amesenest som vicepræsident under Ba- rikanske udenrigspolitik blevet mere
rack Obama, i den grad klar over, hvad transaktionel og merkantil med større
der er på spil for demokratiet som sty- vægt på suverænitet og mindre fokus
reform og fælles forståelsesramme.
på alliancer. America First-doktrinen
Det er svært at overvurdere USA’s kaldes af nogen ’America Alone’-dokrolle i og betydning for FN. Under trinen. Trump-administrationen har
amerikansk ledelse mødtes 51 stater i set en regelbaseret verdensorden som
San Francisco 26. juni 1945 og under- begrænsende snarere end en vej til at
skrev FN-pagten. Sidenhen sikrede fremme og forvalte amerikanske naUSA FN’s menneskeretlige og humani- tionale interesser. Det afspejler sig i
tære fundament ved at stå i spidsen for handlinger, som at USA undlod at udarbejdet med Verdenserklæringen om pege dommere til verdenshandelsorMenneskerettighederne og vedtagelsen ganisationen WTO’s appeldomstol, så
af Genevekonventionerne.
den ikke længere er operationel. DetØkonomisk yder Washington det te bygger på en opfattelse af det interstørste bidrag til FN’s samlede budget, nationale system som primært værenog USA er hjem for FN’s hovedkvar- de en konkurrence mellem stater i et
ter i New York. Politisk er USA ét ud nulsumsspil. Ifølge denne opfattelse
af fem permanente medlemmer af FN’s giver internationale traktater for meget
Sikkerhedsråd, den regelbaserede ver- autoritet til udenlandske stater og indensordens øverste enhed, udtænkt, ternationale organisationer og fjerner
forankret og præget af USA. Når USA magt og autoritet, der i stedet burde
bakker op om FN, låner USA politisk tilhøre indenlandske politiske institulegitimitet til FN og dets operationer tioner. For dem, der har denne opfatLEDER
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telse af folkeretten, er næsten enhver
begrænsning for meget, selvom den er
helt frivillig og tilbagekaldelig, og selvom aftalerne er fordelagtige for alle
parter.

ger, fordi at han forfægter, at klimaforandringerne er menneskeskabte.
Hvor USA i 1946 stillede sig i spidsen for at forankre menneskerettigheder som én af FN’s tre hovedretninger,
har USA trukket sig fra MenneskeretFN-skepsis er en afvigelse
tighedsrådet og verdenssundhedsorgaDet skal dog retfærdigvis siges, at nisationen WHO midt i en pandemi,
Trump ikke har været helt så fjendt- og dermed afskrevet sit lederskab på
lig stemt overfor FN, som han for ek- de områder.
sempel har været i forholdet til NATO.
Spørgsmålet er, om dette skift i
Dette tilskrives blandt andet den mar- USA’s udenrigspolitik overfor FN unkante tidligere amerikanske FN-am- der Trump-administrationen markerer
bassadør Nikki Haley samt FN’s ge- en afvigelse i amerikansk udenrigspolineralsekretær António Guterres, der tik, eller om det er den nye normal.
siden sin tiltrædelse har brugt det meMeget tyder heldigvis på, at det er
ste af sin tid og energi på at opretholde en afvigelse. I en artikel i Foreign Afen god forbindelse til Det Hvide Hus fairs i april 2020 fremlægger Biden sit
og Kongressen. Trump-administratio- bud på en kommende udenrigspolitik:
nen har, ligesom tidligere amerikanske Efter hans mening skal USA igen påtaadministrationer, snævert udnyttet de ge sig et globalt lederskab, men han erområder af FN, der direkte fremmede kender også, at USA’s indflydelse i verUSA’s og Trump-administrationens den er under forandring, og han bliver
interesser.
nødt til tage udgangspunkt i verden,
USA har presset på for at reducere som den er i januar 2021. Videre er
både FN’s generelle budget og budget- hans opfattelse, at det bliver en enorm
tet til de fredsbevarende operationer. opgave at indhente det tabte. Han skal
Ligeledes har amerikansk finansiering genopbygge tilliden til USA og USA’s
været betinget af, hvorvidt specifikke legitimitet som en global aktør, samtidig med at den legitimitet afUSA har trukket sig fra Menneskerettigheds- hænger af USA’s styrke som
rådet og WHO midt i en pandemi, og dermed
demokrati, som nu skal reafskrevet sit lederskab på de områder.
pareres. USA kan paradoksalt nok ikke længere alene
FN-organisationer er i konflikt med sætte dagsordenen i det multilaterale
Trumps republikanske partis kon- system, som landet har været så afgøservative værdier – for eksempel trak rende i at skabe.
USA støtten til FN’s befolkningsfond
Biden understreger derfor, at USA
på grund af spørgsmålet om familie- fremover vil være afhængig af en interplanlægning og abort. Det er desuden national alliance af demokratier som
velkendt, at Trump har trukket USA modvægt til Kina. Ligeledes skal USA’s
ud af Parisaftalen om klimaforandrin- diplomati styrkes til at kunne varetaLEDER
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ge det internationale samarbejde på alle de områder, som er blevet forsømt
under Donald Trump. Joe Biden har
erklæret, at USA skal tilbage i arbejdet med Parisaftalen, og han annullerer USA’s udtræden af WHO. Det er i
hvert fald en god start.
USA er stadig en supermagt, men
også en af vores nærmeste allierede. Vi
har derfor en stor og legitim interesse i, hvordan præsidenten vil forvalte
og fortolke USA’s rolle i verden, ikke
mindst i forhold til FN og den regel-

I 2020 I 5

baserede verdensorden. Det er derfor
i vores vitale interesse at sørge for tydeligt at kommunikere vores ønsker på
dette område og træde i karakter som
ligeværdige samarbejdspartnere. For at
styrke USA, for eksempel i relationen
til Kina, er det vigtigt, at vi i EU indgår
i et tættere samarbejde med USA, og at
vi for at støtte USA på nogle områder
går foran og viser vejen.
● ● ●

LEDER
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De Forenede Nationers pagt
Vi, De Forenede Nationers Folk, besluttede paa
• a t frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid
har bragt usigelige lidelser over menneskeheden,
• paany at bekræfte troen paa fundamentale menneskerettigheder, paa menneskets personlige værdighed og værd, paa mænds og kvinders saavel som store
og smaa nationers lige rettigheder,
• at skabe vilkaar, hvorunder retfærdighed og respekt for de forpligtelser, der opstaar ved traktater og andre kilder til mellemfolkelig ret, kan opretholdes, og
• at fremme sociale fremskridt og højne levevilkaarene under større frihed,

og med disse formaal for øje
• a t udvise fordragelighed og leve sammen i fred med hverandre som gode
naboer,
• at forene vore kræfter til opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed,
• at sikre, ved anerkendelse af grundsætninger og fastlæggelse af fremgangsmaader, at væbnet magt ikke vil blive anvendt undtagen i fælles interesse, og
• at anvende mellemfolkelig organisation til befordring af økonomiske og sociale fremskridt for alle folkeslag,

har bestemt at forene vore bestræbelser for at naa disse maal.
I overensstemmelse hermed er vore respektive regeringer gennem deres i byen
San Francisco forsamlede repræsentanter, som har fremlagt deres fuldmagter,
der er befundet i god og behørig form, kommet overens om denne de Forenede
Nationers pagt og opretter herved en mellemfolkelig organisation, der skal kaldes De Forenede Nationer.
Preamble til Forenede Nationers pagt, underskrevet 26. juni 1945 i San
Francisco med virkning fra 24. oktober 1945.
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Kampen om FN’s sjæl
Af Louise Riis Andersen

FN er under pres, men den øgede stormagtrivalisering og coronakrisen skaber også muligheder for verdensorganisationen. Den realisme, der har
båret den gennem de første 75 år, er
stadig vejen frem.
FN fejrer sin 75-årsfødselsdag på et
tidspunkt, hvor det internationale samarbejde er udfordret på alle parametre.
COVID-19 har – med generalsekretærens ord – kastet verden ud i den værste krise siden Anden Verdenskrig. På
uhyggeligt få måneder er hårdt tilkæmpede fremskridt blevet rullet år tilbage:
fattigdom, ulighed, klima, menneskerettigheder, fred og retfærdighed – det
går den gale vej over hele linjen.
For FN kan pandemien dog vise
sig at være præcis det wakeupcall, der
bringer det multilaterale samarbejde
tilbage på sporet og får alverdens statsledere til at indse, at det at udvise international solidaritet og indgå i forpligtende internationalt samarbejde ikke
er i modstrid med den nationale interesse, men tværtimod en forudsætning

for at tage hånd om det 21. århundredes mangeartede trusler mod deres egne befolkninger og økonomier.
Det er i hvert fald håbet blandt FN’s
venner, og måske har de denne gang
noget at have det lyseblå håb i. FN kan
også uden grundlæggende reformer
danne rammen om det nødvendige
globale samarbejde – også selvom stormagtsrivaliseringen og værdikampen
tager til.
FN kan også uden grundlæggende
reformer danne rammen om det
nødvendige globale samarbejde.

I modsætning til finanskrisen, der tilbage i 2007-08 markerede afslutningen på
det korte unipolære øjeblik, passer den
nuværende krise rigtigt godt til FN.
Pandemier er præcis den form for
grænseoverskridende og sammensatte problemstillinger, som FN med sin
kollektive tilgang til sikkerhed er indrettet til at finde globale svar på. Mantraet om, at ’ingen er sikre, før alle er
sikre’, giver – på trods af vaccinenati-

Louise Riis Andersen er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hendes fokusområder er dansk udenrigspolitik, FN’s fremtid og global
orden. Louise Riis Andersen er også med i Udenrigs’ redaktionskomité.

TEMA: FN 75 ÅR
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onalisme og værnemiddelhamstring –
intuitivt mening for de fleste. Og faktisk står FN i 2020 relativt set stærkere
placeret i den globale krisehåndtering,
end organisationen gjorde for ti år siden, hvor G20 fremstod som klodens
nye centrum. Med formuleringen af
verdensmålene i 2015 og Parisaftalen
samme år er det lykkedes FN at genvinde noget af det tabte terræn i forhold til
at sætte globale dagsordener og anvise
fælles løsninger for medlemsstaterne.

FN-skepsissen har også bidt sig fast i et
land som Danmark, der ellers ynder at
se sig selv som et af FN’s mest loyale
medlemmer, men som i de seneste årtier synes at være kommet i tvivl om,
hvorvidt FN fortsat er egnet til at fremme danske værdier og interesser.
Allerede inden COVID-19 væltede alle 2020-planer omkuld, stod det derfor
klart for generalsekretær António Guterres, at han ikke kunne bruge 75-året til
at få medlemslandenes opbakning til
nye progressive FN-initiativer på samme
FN er i dyb krise
måde, som hans forgænger Kofi Annan
Ikke desto mindre befinder 75-årsfødse- gjorde tilbage i 2005 med programmet
laren sig i en dyb krise, der hænger sam- ’In Larger Freedom’, da FN fyldte 60 år,
men med – men ikke er identisk med og som blandt andet lancerede Respon– fraværet af amerikansk lederskab un- sibility to Protect-princippet og etablereder Donald Trump og den bredere krise de FN’s Fredsopbygningskommission. I
i den såkaldt liberale verdensorden.
stedet vendte Guterres sig direkte mod
Sikkerhedsrådet
befolkningerne i alSikkerhedsrådet er handlingser handlingslamle verdens lande for
lammet, menneskerettighederne under overskriften
met, menneskeretog folkeretten er under pres.
tighederne og fol’The world we want.
keretten er under
The UN we need’ at
pres, medlemsstaterne betaler ikke de- identificere en folkelig og global vision
res kontingent til fulde og til tiden, de for FN’s arbejde de næste 25 år – frem
lever ikke op til de internationale afta- mod 100-årsjubilæet i 2045.
ler, de indgår, og selvom behovet for
Som så meget andet blev også denne
grundlæggende reformer efterhånden ’verdens største dialog nogensinde’ noskriger til himlen, kan medlemsstater- get amputeret på grund af corona. Det
ne ikke blive enige om, hvordan FN lykkedes dog at indhente svar fra flere
skal reformeres.
end én million mennesker fra alle FN’s
Opfattelsen af FN som forældet – ir- medlemslande og observatørstater, der
relevant, bureaukratisk, ineffektiv og/ på tværs af køn, alder og geografisk
eller illegitim – trives ikke kun på den placering viste sig at være overvældenantiglobalistiske højrefløj, der ser et de enige om, at:
modsætningsforhold mellem patrio- • Globalt samarbejde er helt afgørentisme og internationalisme, eller i Det
de for håndteringen af vor tids udGlobale Syd, der er strukturelt underfordringer, og at pandemien har gjort
repræsenteret i FN’s centrale organer,
behovet endnu mere presserende (87
ikke mindst i Sikkerhedsrådet.
procent af de adspurgte)
TEMA: FN 75 ÅR
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• F
 N har gennem årene bidraget til at
gøre verden bedre (60 procent)
• FN er uundværlig for at kunne adressere udfordringer i fremtiden (74
procent)
• FN skal forandres og fornyes, så organisationen bliver mere effektiv,
ansvarlig, gennemsigtig og inkluderende, og i højere grad afspejler
mangfoldigheden af aktører i det 21.
århundrede (ingen tal oplyst).
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rerne, filantroperne, civilsamfundet og
alle de andre internationale organisationer, der er blevet etableret rundt omkring i verden siden 1945.
Det var et topmøde, der var skræddersyet til den form for uformel mobiliseringsmagt – den type, som Greta Thunberg repræsenterer – men det
var også et topmøde, der afspejlede, at
fremtidens globale problemhåndtering
ikke kan holdes indenfor rammerne af
den gamle mellemstatslige form, som
FN i sin kerne er indbegrebet af.
Multilateralisme er blevet til multistakeholderisme – en samarbejdsform,
der er mere inkluderende, men også
mindre forpligtende, fordi den centrale styringsmekanisme er fælles mål,
ikke fælles regler. Hverken de 17 verdensmål, Parisaftalen eller den såkaldte
migrationspagt, der blev underskrevet
i Marrakesh i december 2018, er juri-

Man kan naturligvis sætte spørgsmålstegn ved undersøgelsens metodiske
grundlag. Det interessante er dog ikke
resultaterne i sig selv, men snarere det
forhold, at FN’s generalsekretær føler
det nødvendigt at gå udenom statslederne og række direkte ud til ’we, the
peoples’ for at vise FN’s relevans.
Analysen er tydeligvis, at FN ikke
længere kan forlade sig på opbakningen fra regeOrganisationens handle- og gennemslagskraft afhænger af,
ringsrepræat dens medlemmer betragter den som en relevant platform
sentanterne.
for varetagelsen af deres respektive nationale målsætninger.
Hvis organisationen skal
spille en rolle også i fremtiden, må den disk bindende for FN’s medlemsstater.
mobilisere bredere og trække legitiBestræbelserne på at stille FN i spidmitet og handlekraft fra andre kilder sen for etableringen af det, generalseend de statslige og formelle politiske kretæren kalder en ny ”inkluderende
kanaler.
og netværksbaseret form for multilateralisme”, italesættes som en innovaBehov for bredere legitimitet
tiv og fremsynet tilpasning til det 21.
Hverken logikken eller tendensen er århundredes globaliserede virkelighed:
ny. Den kom også til udtryk i general- En måde at forynge det 75-årige sysekretærens klimatopmøde i 2019, der stem på og sikre, at det fortsat er relekun var åbent for dem, der kom med vant og ’fit for purpose’ i en verden, der
konkrete løsninger og tilsagn, men ser markant anderledes ud, end da FN
som til gengæld inkluderede en bred blev etableret tilbage i 1945.
kreds af ikkestatslige og private aktøEtableringen af mere uformelle,
rer: byerne, virksomhederne, investo- fleksible og inkluderende fora for gloTEMA: FN 75 ÅR
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bal problemløsning afspejler dog i lige tegreret del af FN som pagtens universå høj grad en pragmatisk erkendelse salistiske grundsætning om ”troen på
af, at FN’s medlemsstater ikke kan bli- fundamentale menneskerettigheder,
ve enige om, hvordan de i fællesskab på menneskets personlige værdighed
skal forholde sig til det 21. århundre- og værd, på mænds og kvinders såvel
des stadig mere komplekse og presse- som store og små nationers lige rettigrende globale problemer – fra klima, heder”. I modsætning til sin idealistiover ekstrem ulighed
ske forgænger, FolkeFreden kan kun opretholdes, forbundet, er FN en
til
cybersikkerhed
hvis stormagterne er enige
og tvungen migratilangt mere nøgtern
om det; eller i hvert fald ikke
on. At mobilisere ikog realistisk organikestatslige
aktører aktivt modsætter sig det.
sation, der afspejler
– etablere partneren erkendelse af, at
skaber med andre internationale orga- det internationale samfund ikke kan
nisationer og blive bedre til at inddrage tvinge stormagter til at gøre noget, de
civilsamfund og erhvervsliv – giver god ikke selv ønsker.
mening, men det rummer ikke svaret
Freden kan kun opretholdes – og
på alle problemer i verden, heller ikke tvangsforanstaltninger mod lande, der
FN’s.
truer freden, kan kun vedtages og genFN er en klub for stater. Organisa- nemføres – hvis stormagterne er enitionens handle- og gennemslagskraft ge om det; eller i hvert fald ikke aktivt
afhænger af, at dens medlemmer – der modsætter sig det.
som bekendt alle er stater – betragter
den som en relevant platform for va- Langtidsholdbar realisme
retagelsen af deres respektive nationa- Det er denne realisme, der har gjort FN
le målsætninger. Og har et minimum af til en mere langtidsholdbar konstruktirespekt for de gensidige rettigheder og on end Folkeforbundet. Men det er ogpligter, der er fastlagt i FN-pagten.
så denne realisme, der gør det svært at
Uden medlemsstaternes opbakning omsætte de kollektive idealer til ensarog engagement har FN hverken legiti- tet praksis, og som gennem alle årene
mitet eller effektivitet. Det gælder ikke har ført til forskellige grader af hyklemindst for de fem permanente med- ri, handlingslammelse og hegemonisk
lemmer af Sikkerhedsrådet, der qua kontrol, især i Sikkerhedsrådet.
deres privilegerede ansvar for opretDet mest bemærkelsesværdige ved
holdelsen af international fred og sik- FN’s historie er derfor ikke, at Sikkerkerhed har en helt særlig adgang til at hedsrådet aldrig kom til at fungere som
bestemme FN’s faktiske handlerum.
det kollektive sikkerhedssystem, der
Stormagterne – og forholdet mel- var forudset i pagten, men derimod at
lem dem – har altid betydet mere for medlemslandene – herunder Den KolFN, end FN har betydet for stormag- de Krigs to supermagter – fandt ud af
terne. Denne magtpolitiske realitet, der bruge organisationen til så meget aner udtrykt i vetoretten, er en lige så in- det, som for eksempel at etablere et
TEMA: FN 75 ÅR
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omfattende net af specialiserede enheder og særorganisationer, der gjorde det muligt at samarbejde på tværs
af både jerntæppe og landegrænser om
håndteringen af problemer, landene
ikke kunne løse alene. Menneskerettighederne, afkolonisering, våbenkontrol, fattigdomsbekæmpelse, fredsbevarende operationer. Disse emner er
nogle af de områder, der blev udviklet
og opfundet i en FN-ramme under Den
Kolde Krig.
I 75-året står verden – og dermed
FN – ikke bare midt i en global pandemi, men også i en tid præget af eskalerende geopolitisk rivalisering og
fragmentering. Tilbage i april 2018 advarede FN’s generalsekretær, António
Guterres, Sikkerhedsrådet om, at ”Den
Kolde Krig er tilbage – med kraft, men
med en forskel. De mekanismer og sikkerhedsprocedurer, der før i tiden forhindrede, at konflikter eskalerede, synes ikke længere at være til stede.”
Siden da er det kun gået én vej med
samarbejdsklimaet i Sikkerhedsrådet. Det tog for eksempel over tre måneder for Rådet at blive enige om en
(symbolsk) opbakning af generalsekretærens opfordring til global coronavåbenhvile, blandt andet fordi USA
insisterede på, at resolutionen skulle
omtale ’Wuhan-virus’, og siden ville
have slettet en reference til FN’s verdenssundhedsorganisation, WHO.
Politiseringen af WHO’s arbejde
er et åbenlyst eksempel på, hvordan
spændingerne mellem USA og Kina i
stigende grad spreder sig til FN’s mere tekniskprægede særorganisationer.
Paradoksalt nok kan stormagtsrivaliseringen vise sig ikke kun at være ne-
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gativ for FN, men også føre til fornyet
politisk opmærksomhed på organisationens værdi blandt den brede kreds af
FN’s medlemsstater, der gerne vil have indflydelse på verdens skæve gang,
men som ikke gør sig håb om, at de kan
gennemtvinge deres vilje ved hjælp af
rå magtpolitik.
Måden, hvorpå en lang række donorlande, herunder Danmark, øjeblikkeligt bakkede op om WHO og sørgede
for at fylde det finansielle hul, USA efterlod, da Trump trak støtten til organisationen, har vist, at der – trods den
udbredte FN-skepsis – også er en gryende erkendelse blandt verdens mellemmagter om, at de har brug for FN.
Det er den samme mekanisme, der også gik i gang, da Trump-administrationen på vanlig republikansk vis lukkede
for bidrag til UNFPA, den FN-organisation, der arbejder med seksuel
sundhed og reproduktive rettigheder.
Tomrum under Trump
Det er velkendt, at det tomrum, USA
under Trump har efterladt i FN, ikke
kun er blevet udfyldt af liberaltsindede lande, primært fra Vesten (og filantropiske milliardærer). Kina har allerede før Trump øget sit FN-engagement
markant og brugt det til dels at fremstille sig selv som en ’ansvarlig’ stormagt, dels aktivt at søge at redefinere
FN’s universelle værdigrundlag, så det
passer bedre til kinesiske interesser og
forestillinger om en harmonisk verdensorden. Det er netop det forhold,
der danner baggrund for den amerikanske kritik af WHO, og som også taler direkte ind i bredere forestillinger
om FN som en organisation, der giver
TEMA: FN 75 ÅR
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talerum og indflydelse til autokratiske
regimer og lader hånt om menneskerettigheder og demokrati.
Kritikken er ikke ny. Især ikke i
amerikansk sammenhæng, hvor der
er en lang tradition især på den republikanske højrefløj for at se FN som
epicenteret for en antiamerikansk,
frihedshadende verdenskonspiration.
Det bemærkelsesværdige er dog, at de
seneste års amerikanske FN-politik ikke kun har handlet om at trække USA
ud af det ’globalistiske cirkus’, som
tidligere vicepræsidentkandidat Sarah
Palin engang kaldte det. I 2019 udpegede Trump en ’særlig udsending’ med
ansvar for at reducere Kinas indflydelse i FN, og ikke mindst hans første
FN-ambassadør, Nikki Haley, arbejdede rimeligt fokuseret med generalsekretær Guterres om de omfattende
reformtiltag, han havde sat sig for at
gennemføre i løbet af sine første fem år
på posten. Det er tydeligt, at end ikke
Trump ønsker at overlade FN til kineserne. Uanset hvem der vinder præsidentvalget i USA (hvilket vi formentlig
ved, når artiklen læses, men ikke mens
den skrives), vil den logik slå endnu stærkere igennem i de kommende år. Både under en eventuelt kommende Biden-administration, og hvis
Trump får fire år til, kan FN – både i
Sikkerhedsrådet og særorganisationerne – kunne se frem til at fungere som
kampplads for den amerikansk-kinesiske strid om den internationale hakkeorden og verdensherredømmet.
Det interessante – og det, der for
alvor vil afgøre FN’s fremtid og indretningen af den kommende verdensorden – er derfor ikke, hvorvidt storTEMA: FN 75 ÅR

magtsrivaliseringen vil fortsætte og
skærpes. Det vil den efter alt at dømme.
Det interessante er, hvordan FN’s
andre medlemslande vil reagere på en
øget politisering af FN-arbejdet. Selvom den tiltagende stormagtsrivalisering mellem USA og Kina giver klare
mindelser om Den Kolde Krig, står vi
i dag over for en markant anderledes
form for bipolaritet.
Ikke blot er det økonomiske samkvem og dermed gensidige afhængighed mellem stormagterne langt større i
dag, end det var dengang.
Stormagternes magt er også relativt
mindre end det var engang. ’Nye’ mellemmagter som EU, Tyskland, Indien
har i dag langt større handle- og råderum, end de havde under Den Kolde
Krig – både regionalt og globalt. De behøver ikke at lade sig tvinge til at vælge
side mellem USA og Kina – et vilkår,
de deler med de ’gamle’ magter Rusland, Frankrig og Storbritannien, der
via deres vetoret og permanente plads
i Sikkerhedsrådet er garanteret en selvstændig position.
FN som platform
Spørgsmålet – i hvert fald set fra vores
del af verden – er, om EU og de europæiske medlemslande kan og vil bruge FN til at positionere Europa som en
autonom geopolitisk aktør; en tredje
pol, der har en mere pragmatisk, mindre konfrontatorisk og mere problemløsende tilgang til internationalt samarbejde, end den der præger ’de rigtige’
stormagter.
EU har med sin globale strategi fra
2016 allerede gjort dette til et eksplicit
mål, mens Tyskland og Frankrig i fæl-
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lesskab brugte sidste års åbning af FN’s
Generalforsamling til at lancere den såkaldte ’Alliance for Multilateralisme’,
der er en uformel alliance af udenrigsministre fra en bred kreds af lande –
herunder også mange fra Det Globale
Syd – der ønsker at forsvare det regelbaserede, forpligtende internationale
samarbejde med FN i centrum, og som
ikke ser noget alternativ til forhandlede løsninger på de grænseoverskridende problemer, de hver især og i fællesskab står over for.
Der er formentlig ikke mange, hvis
nogle overhovedet, af alliancens medlemmer, der elsker alt ved FN. Tværtimod er reformer og modernisering af
FN ét af alliancens tre hovedmål. Alliancen er derfor i sin grundform langt
mere pragmatisk, end den er idealistisk. Den afspejler medlemslandenes
realistiske erkendelse af både deres individuelle afmagt og gensidige afhængighed og det forhold, at det er lettere
at bryde fælles institutioner ned, end
det er at bygge dem op. Multilateralis-
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men er – med den franske udenrigsministers ord – “ikke et dogme; ikke en
ideologi. Det er en effektiv metode, og
det er en metode, der virker.”
Kampen om FN’s sjæl står således
ikke kun mellem USA og Kina, og den
handler heller ikke kun om balancen
mellem de universelle menneskerettigheder og suveræne staters retten til ikkeindblanding. Den handler langt mere
grundlæggende om, hvordan rammerne for international politik i en globaliseret verden skal skrues sammen – og
om hvorvidt FN frem mod sit 100-årsjubilæum primært skal bruges til konfrontation og blokdannelse, eller om
der midt i den globale værdi- og magtkamp også kan skabes rum for globalt
samarbejde og fælles problemløsning.
Dét er det store spørgsmål, der ligger bag generalsekretærens åbne invitation til at spørge os selv og hinanden,
hvilken fremtid vi ønsker, og hvilket
FN vi behøver.
● ● ●
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FN’s rødder rækker
tilbage til 1648
Af Uffe Østergaard

Det internationale system er centreret
om territorialstater, og deres suverænitet stammer fra den westfalske fred
i 1648.
Det internationale system af europæiske stater opstod med fredsslutningen efter trediveårskrigen i 1648. Den
westfalske fred blev underskrevet nær
de nederlandske provinser, der havde
kæmpet sig fri af det spanske herredømme i en firs år lang krig, hvis sidste
årtier faldt sammen med trediveårskrigen mellem de protestantiske tyske
fyrster og den katolske kejser i Wien af
huset Habsburg.
Forhandlingerne, der varede to år,
foregik mellem Sverige, Frankrig og
kejser Ferdinand III, mens Spanien
og Nederlandene forhandlede separat. Sveriges diplomater boede i Osnabrück, mens deres franske modparter
holdt til i Münster. De første møder
foregik i byen Ladbergen midt imel-

lem, i det endnu eksisterende Gasthaus
zur Post.
Det sejrrige Sverige var i 1640’erne
den dominerende protestantiske magt
i alliancen med det katolske Frankrig,
men der var konflikt mellem Spanien
og Frankrig om grænsen i Pyrenæerne
og mellem Spanien og de protestantiske Nederlande. Derfor bestod fredsaftalen af tretten separate traktater, der
gjorde territorial og religiøs suverænitet til grundlaget for international politik. Ifølge folkeretten, der blev grundlagt af nederlænderen Hugo Grotius i
1620’erne, betyder suverænitet, at en
stat ikke skal tåle indblanding i sine
indre anliggender fra andre stater. Siden det augsburgske kompromis i 1555
mellem den tysk-romerske kejser Karl
V og de tyske fyrster betød det, at fyrstens religion skulle være landets religion, på latin ’cujus regio, ejus religio’.
Reglen om ikkeindgriben blev
grundlaget for international politik i de

Uffe Østergaard (f. 1945) er professor emeritus ved Copenhagen Business School i europæisk og dansk historie og forfatter til en lang række bøger om europæisk politik og historie. Uffe
Østergaard er uddannet ved Europakollegiet i Brügge og Aarhus Universitet, hvorfra han har
en ph.d. i historie.
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følgende århundreder, opretholdt gennem fredsslutninger og internationale konferencer, som Wien-kongressen
1814-15 og Fredskongresserne i Haag
1899 og 1907. Folkeforbundet og efterfølgeren Forenede Nationer satte disse
møder i system, men bygger stadig på

franske territorialstat, der gav det nye
statsbegreb en dominerende plads i
Europa. Afsættet for den suveræne stat
var, at den franske kongemagt ophævede de protestantiske huguenotters
selvstyre i 1629. Det skete på et tidspunkt, hvor kejseren var ved at vinde
over de protestantiske tyAfsættet for den suveræne stat var, at den
ske fyrster. I denne situfranske kongemagt gjorde en ende på de
ation, hvor habsburgerprotestantiske huguenotters selvstyre i 1629. ne truede med at omringe
Frankrig, allierede landet
medlemsstaternes suverænitet. I FN’s sig under den realpolitiske kardinal
pagt, der gælder for 193 stater, er dette Richelieu med den svenske protestanudtrykt i artikel 2 om medlemmernes tiske konge Gustav II Adolf.
ligeberettigelse og bestemmelsen om
Alliancen med en protestantisk fyrikke at gribe ind i forhold, der hører ste stillede den katolske franske konunder en stats eget myndighedsområ- gemagt i et dilemma: Hvordan begrunde (art. 2, stk. 7).
de, at man efter at have nedkæmpet de
Ordet ’suverænitet’ er fransk og be- franske protestanter hjemme, støttede
tyder ’overherredømme’. Middelal- andre protestanter i deres krig med den
derens stater var i en vis forstand su- katolske kejser? Svaret blev en underveræne, men præget af overlappende stregning af ‘statens’ interesser, dens
herredømme. Derfor var de ikke stabi- ‘statsræson’, på fransk ’raison d’État’.
le, som territorialstaterne blev det ef- Det var denne realpolitiske tænkning,
ter 1500. Ordet ‘stat’ kommer af ‘estat’, der lå bag den westfalske fred i 1648.
‘estates’, og ‘stato’. Den italienske tæn- Frankrig dominerede fredsslutningen,
ker Niccoló Machiavelli var en af de der formelt kun gjaldt for Det Hellige
første til at bruge ordet ‘lo stato’ i or- Romerske Rige af Tysk Nation. Men
dets moderne betydning, i sit berøm- reelt kom de westfalske principper om
te – og berygtede – skrift Fyrsten fra staters suverænitet og grænsers ukræn1516. Det hyppigst anvendte ord var kelighed til at gælde for hele kontinen‘republik’ af latin res publica, men or- tet – bortset selvfølgelig fra de ikke helt
det ‘stat’ vandt, selv om flertallet af få tilfælde, hvor en aggressor alligevel
staterne efter moderne begreber var slap heldigt fra at erobre en nabo.
multinationale.
Territorialstatens sejr over bystaterne
Den westfalske fred 1648
Territorialstaten med klart markerede
Trediveårskrigen fra 1618 til 1648 var grænser vandt hermed over de universidste runde i religionskrigene mellem selle principper, hvad enten disse var
katolikker og protestanter og medfør- af verdslig eller åndelig karakter. Men
te en konsolidering af den enevældige den vandt også over et andet princip,
TEMA: FN 75 ÅR
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der havde eksisteret i hvert fald siden
slutningen af 900-tallet: bystaterne. De
middelalderlige bystater trivedes især
i det nordlige Italien, Flandern, Sydtyskland med Schweiz og Østersøområdets hansestæder.

lemamerika i 1500-tallet og de næsten
samtidige portugisiske kolonier i Afrika, Det Indiske Ocean og Brasilien.
Mest fremtid var der i den franske og engelsk-britiske ekspansion i
Nordamerika, Vestindien og Indien.
Den globale begrundelse
Reelt kom de westfalske principper om staters for krigene på det eurosuverænitet og grænsers ukrænkelighed
pæiske fastland mellem
efterhånden til at gælde for hele kontinentet.
Storbritannien og Frankrig mellem 1688 og 1763
Det middelalderlige schweiziske eds- var, at ’man må erobre Amerika i
forbund havde i kraft af sin beliggen- Tyskland’. Dermed mentes, at magthed i Alperne held til at overleve som balancen mellem de europæiske storen konføderation af suveræne kanto- magter var afgørende for, hvem der
ner, der siden Napoleonskrigene holdt kunne underlægge sig den nye verden
sig neutral og derfor blev hovedsæde i Nordamerika.
for Røde Kors i 1864. I Nordvesteuropa
Konkurrencen mellem de to stærblev syv protestantiske provinser, med keste europæiske stater, Frankrig eller
Holland som den største, uafhængige Storbritannien, førte til den første verefter en langvarig frihedskrig mod de densomspændende konflikt i form af
habsburgske herskere. Nederlandene syvårskrigen 1756-1763, som udspandt
var i midten af 1600-tallet en af Euro- sig på alle kontinenter med 1759 som
pas stormagter med et verdensom- det afgørende år for den britiske sejr
spændende kolonirige under navnet over Frankrig. Verden var i 1759 gloGeneralstaaten (Generalstænderne), bal i den forstand, at det mellem 1756
den styrende forsamling af repræsen- og 1763 var muligt for et lille europætanter fra de forskellige provinser. Den isk ørige, Storbritannien, at besejre sin
tredje undtagelse var republikken Ve- europæiske rival, Frankrig, i krige, der
nedig, der blev fremhævet i politisk te- blev ført over hele verden – fra Nordori som den mest stabile statsdannelse amerika og Caribien til Indien og Ceni Europa.
traleuropa. Den europæiske del af krigen blev ført af Preussen mod Østrig,
Europas kristne imperier deler verden Rusland og Frankrig. Storbritannien
Suveræne statsnationer med velde- støttede Preussen med penge og var
finerede territorier dominerede med samtidig direkte involveret i de tyske
enkelte undtagelser det europæiske krige via fyrstedømmet Hannover, der
kontinent mellem 1500 og 1900. Kon- var i personalunion med Storbritankurrencen mellem dem foregik i Euro- nien. Selv om USA gjorde oprør mod
pa, men førte også til en hektisk over- Storbritannien i 1776, var resultatet
søisk ekspansion. Det begyndte med et reelt britisk verdensherredømme i
det spanske kolonirige i Syd- og Mel- 1800-tallet.
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En opdelt europæisk verden
Resultatet var en verden, som i 1914
var delt mellem fem europæiske stormagter. Det verdensomspændende
britiske imperium omfattede bosætterkolonierne Canada, Australien og
New Zealand samt Indien, der blev
ophøjet til kejserrige i 1877. I Sydafrika havde briterne efter en blodig krig
indlemmet de calvinistiske boere og
oprettet en Sydafrikansk Union med
en kristent begrundet racisme i form
af apartheidideologien om racernes
adskillelse.
Det britiske imperium blev fulgt i
størrelse af det franske kolonirige. Det
var underlagt en sekulær republik, hvis
ideologi gik ud på at bringe europæisk
civilisation til verden. Selv om eliterne
blev inddraget i den franske civilisation, handlede kolonierne dog primært
om magt og handel. Frankrig var allieret med det russiske imperium, som
trods sin multinationale karakter var
tæt forbundet med den ortodokse kirke og ekspanderede på bekostning af
Det Osmanniske Rige på Balkan og i
Kaukasus. I denne kamp var russerne
allierede med de kristne befolkninger,
som armenierne.
I begyndelsen af århundredet sluttede Storbritannien sig til den fransk-russiske alliance på grund af udfordringen
fra den hurtigt opstigende magt Det
Tyske Kejserrige. Det var domineret
af Preussen, der var en fusion af kirke, militær og stat skabt i 1700-tallet.
Den preussiske stat var ret fri for korruption og havde høje etiske standarder, hvor det at tjene staten som officer og bureaukrat stod på linje med at
fremme Guds arbejde i verden. Her-
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med blev den preussiske statsmagt den
stærkeste – og religiøst mest tolerante
– i Europa, en styrke det i vid udstrækning lykkedes at bringe ind i det nye
kejserrige efter 1871, selv om denne
stat også omfattede de katolske stater
Bayern, Baden og Württemberg og et
stort socialdemokrati.
Den tyske industrielle og militære
stormagt var allieret med det katolske
Østrig, som siden 1867 hed dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn. Trods indre svagheder i kraft af sine mange nationaliteter ekspanderede dette rige på
Balkan og indlemmede i 1908 Bosnien-Hercegovina med en stor muslimsk
befolkning. Det var Serbiens utilfredshed med denne ekspansion, der udløste Første Verdenskrig med mordet på
Franz Ferdinand i Sarajevo juli 1914.
Versailles, Folkeforbundet og FN
Ønsket om et internationalt fredsskabende organ var central i fredsbevægelsen i slutningen af det 19. århundrede
og fik næring af verdenskrigen 191418, da USA’s præsident Woodrow Wilson foreslog det som en del af fredsslutningen. Folkeforbundet (League
of Nations) blev indskrevet i Versaillestraktaten 28. juni 1919 med 40 stater som medlemmer, i 1928 var der 55.
Hovedsædet lå i Geneve i det neutrale
Schweiz, og formålet var at sikre fred
gennem internationalt samarbejde.
Princippet om ‘folkenes selvbestemmelsesret’ blev formuleret under fredsforhandlingerne i Paris efter centralmagternes nederlag i 1918 og førte til
en nyordning af europakortet med nationalstater. De amerikanske forhandlere havde medbragt mængder af kort
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og statistikker på det krigsskib, der dig var en suveræn stat. Det førte til, at
bragte dem til Europa. Men idealerne flertalsstaterne måtte anerkende natioom homogene nationalstater viste sig nale mindretal. Reguleringen af deres
vanskeligere at føre ud i praksis end forhold blev hovedopgaven for Folkeforudset. Befolkninforbundet sammen
Ønsket om et internationalt
gerne passede dårmed tabernes kolofredsskabende organ var
ligt til klare grænser
nier. Efterfølgeren
central i fredsbevægelsen i
på kortet.
De Forenede NatiVerdenskrigen blev slutningen af det 19. århundrede. oner, der var et reforklaret som resulsultat af de allieredes
tat af overdreven nationalisme. Hvad sejr over aksemagterne i Anden Verenten det nu er rigtigt eller ej, står det denskrig, afviklede kolonierne, begynfast, at denne første industrialiserede dende med Indien og Pakistan i 1947 i
massekrig bragte de fleste europæiske en proces, der næppe er afsluttet med
nationer på omgangshøjde i national de nuværende 193 medlemmer. Aludvikling. Mange af de krigsførende le forskelle mellem dem ufortalt, bestater indrømmede deres egne befolk- handles medlemsstaterne principielt
ninger, herunder kvinderne, stemme- ens, som om de er suveræne stater med
ret som modydelse for krigens ofre. national identitet, ukrænkelige grænNationalstaten blev et gældende inter- ser og ret til selvbestemmelse.
● ● ●
nationalt princip, først i Europa, og siden med FN i resten af verden.
Hvert enkelt menneske skulle nu tilhøre én, og kun én, nation, der samti-
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Det Globale Syd spillede en
central rolle i FN’s udvikling
Af Steven L. B. Jensen

FN’s historie kan fortælles på mange
forskellige måder. Der er fortællinger
om stormagtspolitik under Den Kolde Krig, generalsekretærer, der døde på mystisk vis, og de store internationale kriser. En mindre velkendt
FN-historie er, hvordan de tidligere
kolonier og landene i Det Globale Syd
var helt afgørende for at gøre FN til
den organisation, vi kender i dag.
FN er ikke bare et multilateralt system.
FN er også et multitonalt system. Dette begreb henviser til musik, hvor flere forskellige tonearter optræder samtidig, uden at en enkel central toneart
definerer kompositionen i et fast hierarki eller i klassisk form.
Multitonal musik kan være karakteriseret ved, at tonerne optræder i nye
sammensætninger, eller at velkendte tonesammensætninger indplaceres i utraditionelle eller hidtil ukendte sammenhænge. Det kaldes også nogle gange atonalt.

Hvis man synes, at FN-debatter –
med deres input fra vidt forskellige
stater spændende fra demokratier til
diktaturer – til tider lyder skingert eller skurrer i ørerne, er multitonaliteten
måske en del af forklaringen. Der er
givetvis mange, som kunne ønske sig
flere harmonier og mere samspil i orkestreringen af FN, for behovet er tydeligt, men virkeligheden er en anden.
Forståelsen af FN som et multitonalt system er relevant, fordi den kan
hjælpe os til at efterspørge mere nuancerede og komplekse analyser af organisationens betydning for verdenssamfundet gennem de sidste 75 år.
Fortællingerne om FN er nemlig for
ofte prægede af enten klassiske kompositioner eller af tonedøvhed. Det kan
føre til, at vi undervurderer FN’s reelle
historiske betydning på centrale felter,
og at vi overser strategiske diplomatiske processer og muligheder i nutiden,
som kunne anvendes til at fremme væ-

Steven L. B. Jensen er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Han er ph.d. i historie og er ekspert på menneskerettighedernes historie og institutioner, FN-systemet og
menneskerettighedsdiplo-mati og særlig fokus på sundhed, LGBT-rettigheder samt økonomiske og sociale rettigheder.
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sentlige målsætninger, som flugter bå- racebaserede hierarkier til et system
de med FN-charteret fra 1945 og vores formet af universaliseringen af den
egen udenrigspolitik af i dag. At lytte er (formelt set) suveræne stat. Det slog
at lære. Det er en del af det diplomati- for alvor igennem med de mange nye
ske håndværk.
uafhængige stater i 1960’erne og er dét
Et eksempel på tosystem, som vi lever
Fortællingerne om FN er
nedøvheden er den
med i dag og som har
nemlig for ofte prægede
næsten systematiske
defineret sammensætaf enten klassiske komundervurdering elningen af FN’s medler karikering af Det positioner eller af tonedøvhed. lemskreds i de seneste
Globale Syds centraårtier. Som den danske
le bidrag til for eksempel fremvæksten folketingspolitiker Hermod Lannung
af det, som ofte betegnes den liberale sagde i en tale til FN’s Generalforsamverdensorden, eller deres centrale rol- ling i New York i 1962, så havde ”den
le i gennembruddet for internationale internationale lovs geografi” ændret
menneskerettigheder.
sig.
Menneskerettighederne omtales alt
Tre historiske eksempler er værd
for ofte som et vestligt projekt. Et nær- at fremhæve for at beskrive dette skifmere studie af FN fortæller en mere te og kaste lys over Det Globale Syds
nuanceret historie.
betydelige rolle i udformningen af det
moderne FN, herunder centrale dele af
Hvem er FN egentligt til for?
organisationens værdigrundlag og juEt centralt spørgsmål i organisationens ridiske fundament.
tidlige år var: Hvem er FN for? Det stod
I kølvandet på FN’s Verdenserklæikke klart, selvom FN-charteret ind- ring om Menneskerettigheder fra 1948
ledtes med ordene ”We the Peoples of begyndte medlemsstaterne at kodifithe United Nations”.
cere disse rettigheder i internationale
Det internationale system var ved konventioner.
FN’s etablering i høj grad et imperialt
Grundlæggende handlede det om,
system, hvor store dele af verden var hvorvidt individet skulle opnå status
underlagt europæiske kolonimagter. som et retssubjekt i henhold til interSystemet var dog under opbrud. De national lov. Det ville være noget af et
første tre årtier efter 1945 var præget af nybrud. Der var flere bemærkelsesværafkoloniseringsprocessen – en proces, dige forslag på dette tidspunkt.
som med rette kan betegnes som den
Danmark forsøgte for eksempel i
største overførsel af suveræn statsmagt 1949 og 1950 at få indskrevet racehyi verdenshistorien.
giejne – nærmere bestemt tvangssteriFN var et centralt forum for denne lisering af såkaldte ’mindrebemidlede’
proces. Man kunne her følge transfor- – som en beskyttet praksis i Konvenmationen af det internationale system. tionen om Borgerlige og Politiske
Det ændrede sig fra et imperiebaseret Rettigheder.
system med relativt klare politiske og
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Kolonimagternes kamp
mod universalitet
En anden meget principiel debat i 1950
bestod i, at vestlige kolonimagter ønskede at begrænse de internationale
konventioners gyldighed, så menneskerettigheder ikke skulle gælde for
folk i kolonierne. En britisk koloniadministrator i Afrika kaldte den ikkebindende Verdenserklæring fra 1948

gyldighed. Problemet var bare, at det
gjorde statssuverænitet til et omdrejningspunkt for udviklingen af de individuelle menneskerettigheder, og denne kobling har senere vist sig som en
af de største barrierer for fremme af
menneskerettighederne.
Historisk set betød det, at universaliseringen af menneskerettighederne – og international lov bredere set –
hang tæt sammen med
Danmark forsøgte at få indskrevet racehygiejne
universaliseringen af
– nærmere bestemt tvangssterilisering af såkaldte
staten som den define’mindrebemidlede’ – som en beskyttet praksis i
rende enhed i det inKonventionen om Borgerlige og Politiske Rettigheder.
ternationale
system.
Sidstnævnte var et refor ”a source of embarassment” for sultat af afkoloniseringsprocessen.
Storbritannien. Derfor var der et ønske
Denne enhed er en grundpille i idéen
om at indskrænke de bindende kon- om en regelbaseret verdensorden. Der
ventioners rækkevidde.
var lande fra Det Globale Syd (for ekDet var en underminering af prin- sempel Indien, Burma, Filippinerne,
cippet om universalitet og et enty- Haiti), som med vestlig modstand var
digt forsøg på at fastholde den impe- ret afgørende i at fremme denne orden
riale verdensorden. Forslaget var ikke med FN som omdrejningspunkt i disse
nyt, men det blev nu nedstemt i den- tidlige formative år.
ne centrale FN-debat. Kort efter kom
Kampen for menneskerettighederne
det politiske modsvar fra lande fra Det skulle vise sig at være et langt sejt træk.
Globale Syd som en udfordring til de Storbritannien og USA var ikke glade
vestlige kolonimagters ageren.
for ovennævnte udvikling og kæmpede
Det blev foreslået, at retten til selv- i disse år imod fremvæksten af mennebestemmelse skulle indskrives som skerettighederne som et internationalt
den indledende konventionsartikel. lovprojekt i FN.
Det var på sin vis et sværdslag for uniEt markant eksempel på dette fandt
versalitet, fordi det indebar, at menne- sted i 1951 og 1952, hvor de to lande
skerettigheder skulle gælde alle steder. foreslog, at FN’s menneskerettighedsForslaget indeholdt et seismisk skifte, komitéer, herunder Menneskerettigda det agiterede for, at alle koloniale hedskommissionen og Kvindekommisterritorier skulle have en ret til at blive sionen, skulle nedlægges. Argumentet
selvstændige stater.
var at fremme et mere effektivitet FN
Det var som nævnt en klar reakti- med færre møder. Det reelle formål
on mod kolonimagternes forsøg på var klart politisk: Det handlede om at
at begrænse menneskerettighedernes fjerne risikoen for, at det internationaTEMA: FN 75 ÅR
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le samfund via menneskerettighederne udfordrede vestlig kolonial praksis
eller sydstatsracismen i USA. Filippinerne, Haiti, Mexico og Egypten tog
kampen op på dette tidspunkt og sikrede
menneskerettighedsprojektets
overlevelse i FN-regi. Vi havde haft en
meget anden international organisation, hvis briterne og amerikanerne på

Disse lande fra Det Globale Syd leverede et langt mere veludviklet menneskerettighedsprojekt – med færdigforhandlede internationale konventioner og FN-monitoreringsmekanismer
etableret – på dørtærsklen til 1970’erne,
hvor vestlige lande for alvor begyndte
at omfavne menneskerettigheder i deres udenrigspolitik med markante resultater blandt andet
Der var lande fra Det Globale Syd, som med vestlig for afslutningen af Den
modstand var ret afgørende i at fremme den
Kolde Krig. Helsinliberale verdensorden med FN som omdrejningskiaftalen om sikkerhed
punkt i disse tidlige formative år.
og samarbejde i Europa fra 1975, grundladette tidlige tidspunkt havde haft held get for det, vi i dag kender som OSCE,
med at amputere menneskerettighe- var en vigtig brik i dette senere forløb,
derne fra FN’s korpus.
men kuglerne til aftalens menneskeretlige indhold blev i væsentlig grad støbt
Menneskerettens gennembrud
i FN-regi i 1960’erne.
Det tredje historiske eksempel, som
Forskere har talt om Helsinki-effekpeger mod en mere nuanceret forstå- ten, men man kunne med en vis rimeelse af Det Globale Syds rolle i udvik- lighed – og historisk evidens – lige så
lingen af det FN, som vi kender i dag, godt tale om Jamaica-effekten. Jamaihandler om selve det juridiske, diplo- ca var den globale leder i det internamatiske og politiske gennembrud for tionale menneskerettighedsdiplomati i
menneskerettighederne.
1960’erne. De mente, at hvis FN skulle
Det fandt sted i 1960’erne. I køl- fungere som en organisation for kolvandet på Cubakrisen i 1962 tog lande lektiv sikkerhed, skulle det være basesom Jamaica, Filippinerne, Ghana, Co- ret på en international retsorden, hvor
sta Rica, Liberia og Senegal lederskab menneskerettigheder stod centralt. På
i FN og drev det internationale men- dygtig vis transformerede Jamaica i løneskerettighedsprojekt frem. Det før- bet af årtiet menneskerettighedsfeltet
te til det juridiske gennembrud i 1965 og gav inspiration til de vestlige lanog 1966. De åbnede feltet op og kæm- de, som i årene efter skulle finde deres
pede for, at NGO’er skulle være en egne ben at stå på i det internationale
del af menneskerettighedsdebatterne i menneskerettighedsarbejde.
FN-regi (som altså ikke kun skulle væI den proces blev de vitale bidrag
re staters domæne). De gav også Øst og fra centrale lande fra Det Globale Syd
Vest – i en væsentlig fase af Den Kol- skrevet ud af fortællingen, mens vestde Krig – en masterclass i internationalt lige aktører overtog ejerskabet af den.
menneskerettighedsdiplomati.
Afrika-historikeren Frederick Cooper
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har forklaret den historiske dynamik
fint, da han skrev, at aktører fra Det
Globale Syd ”were not simply entrapped in a framework of European beliefs;
they profoundly changed what Europeans thought they believed.”

reflektere over FN’s betydning og hvilke historier, vi fortæller herom. I den
sammenhæng er det kun rimeligt – for
nu at fortsætte med de musikalske metaforer – at sørge for, at fortællingerne
om FN, internationalisme og Det Globale Syds rolle ikke kun fortælles
Forskere har talt om Helsinki-effekten,
i mol, men også i dur (eller i en
men man kunne med en vis rimelighed
multitonal blanding af disse to– og historisk evidens – lige så godt tale
nearter). En sådan tilgang åbner
om Jamaica-effekten.
op for at navigere og søge nye
løsninger i nutidens komplekse
Der er meget, som man med rimelig- verden, hvor både FN og internationahed kan kritisere staterne i Det Globale lismen gennemlever en krisetid.
Syd for, hvad angår deres efterlevelse
● ● ●
af menneskerettighederne.
Til gengæld er 75-året for FN’s
grundlæggelse en god anledning til at
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FN’s fredsoperationer: Nødløsningen, der blev en succes
Af Peter Viggo Jakobsen

FN’s fredsoperationer er en af det 20.
århundrede mest succesrige nødløsninger. De har fleksibelt tilpasset sig
ændringer i den globale kontekst og
bidraget til at mindske menneskelig
lidelse, siden de blev opfundet. Det
vil de også gøre fremover.

deres iværksættelse og succes afhænger
af andres ønsker og velvilje. En FN-operation bliver kun til noget, hvis mindst ni
medlemmer af Sikkerhedsrådet støtter
det, de fem permanente medlemmer af
Rådet (Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA, også kendt som P5) ikke nedlægger veto, og FN’s medlemslande er villige til at levere det nødvendige
personel og udstyr. FN råder nemlig ikke
over stående styrker selv. Endelig kræver succes samtykke og samarbejde fra
de stridende parter, da FN-styrker kun
har kapacitet til at bruge magt i meget
begrænset omfang.

FN var tænkt som et globalt kollektivt
sikkerhedssystem ved sin oprettelse i
1945. Stormagterne i FN’s Sikkerhedsråd skulle stille militære styrker til rådighed for FN og i fællesskab imødegå
aggression med så overvældende militær magt, at der kunne gøres kort proces med eventuelle aggressorer.
Den tiltagende rivalisering mellem Kina,
Visionen blev forpurret af konRusland og USA har fået flere til at stille
frontationen mellem Sovjetunispørgsmål ved FN-operationernes fremtid.
onen og USA, og det tvang FN
til at improvisere for at forhindre Den Kolde Krig i at blive varm.
Den igangværende ændring af magtbaFN’s fredsoperationer var et resultat lancen og tiltagende rivalisering mellem
af denne improvisation. De er, som pro- Kina, Rusland og USA har fået flere til at
fessor Alan James udtrykte det i sin klas- stille spørgsmål ved FN-operationernes
siker Peacekeeping in International Poli- fremtid. Det er der ikke grund til. FN’s
tics (1990), en ”sekundær aktivitet”, fordi fredsoperationer formes af tre kontek-

Peter Viggo Jakobsen, ph.d., er lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet og professor
ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Han forsker i dansk og nordisk forsvarsog sikkerhedspolitik, FN og international fred og sikkerhed, NATO og konflikthåndtering.
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stuelle faktorer: den globale magtfordeling, fremherskende idéer om international fred og sikkerhed og operative
erfaringer. Samspillet mellem disse tre
faktorer fødte og udviklede FN-operationerne under Den Kolde Krig. Ændringer
i samspillet som følge af Sovjetunionens
sammenbrud gav FN-operationerne nye
formål og funktionsmåder. De igangværende ændringer af magtfordelingen vil
ligeledes sætte sig klare spor. Men operationerne vil bestå, fordi de fremherskende idéer om international fred og sikkerhed og positive operative erfaringer
understøtter dem.
Fredsbevarelse under Den Kolde Krig
Afkoloniseringsprocessen og konfrontationen mellem Sovjetunionen og
USA forstærkede hinanden og skabte
en konfliktfyldt verden. Koloniernes
løsrivelse fra kolonimagterne skabte konflikter, magttomrum og grænsestridigheder mellem de nye stater.
Processen transformerede både FN
og det globale system i takt med, at antallet af medlemsstater i FN voksede fra
51 i 1945 til 159 i 1988. Konfrontationen
mellem USA og Sovjetunionen, og det
forhold, at kolonistormagterne Storbritannien og Frankrig var part i mange af
konflikterne, gjorde det vanskeligt for
Sikkerhedsrådet at samarbejde og udelukkede brugen af tvang.
FN’s første operationer var derfor baseret på samtykke fra de stridende parter og inspireret af de positive erfaringer, som Folkeforbundet havde gjort
med indsættelse af militærobservatører
og let bevæbnede styrker i 1920’erne og
1930’erne. Indsættelsen af FN-observatører i Palæstina (1948) og Kashmir
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(1949) var dog ikke problemfri. FN-observatørerne kunne ikke holde parterne
adskilt i Palæstina, og det banede vejen
for indsættelsen af fredsbevarende soldater i Suez i 1956. Operationen blev en
stor succes, og den førte til vedtagelsen af
de principper, der blev styrende for FN’s
fredsbevarende operationer i resten af
Den Kolde Krig.
FN-styrker skulle være upartiske, kun
bruge magt i selvforsvar, og have samtykke fra de krigsførende parters. Det
blev ligeledes besluttet, at P5 ikke måtte bidrage med soldater til FN’s operationer, og at troppebidragsyderne ikke
måtte komme fra den region, hvor konflikten foregik, eller have særlige interesser i den.
Disse principper fungerede ikke i Den
Demokratiske Republik Congo i starten
af 1960’erne, hvor en separatistbevægelse greb til våben imod en fredsbevarende
FN-styrke. FN-styrken endte at vælge side i konflikten og bruge offensiv magt til
at nedkæmpe løsrivelsesforsøget. Operationen førte til dyb konflikt mellem USA
og Sovjetunionen og kostede FN-generalsekretær Dag Hammarskjöld og 234
FN-soldater livet. Resultat blev en ’aldrig-mere-Congo’-effekt, som cementerede idéerne om ikkeintervention i staters interne anliggender og principperne
om, at FN-operationer skulle styres af
principperne om selvforsvar, samtykke og upartiskhed i resten af Den Kolde
Krig.
Multifunktionel fredsskabelse
Afslutningen på konfrontationen mellem Sovjetunionen og USA skabte et
forbedret samarbejdsklima i Sikkerhedsrådet. Moskva begyndte fra 1988
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at stemme for vedtagelsen af nye fredsoperationer, og udviklingen kulminerende to år senere, da Sovjetunionen
meget overraskende stemte for vedtagelsen af en resolution, som gav USA et
kapitel VII-mandat til at bruge militær
magt til at nedkæmpe de irakiske besættelsesstyrker, der havde invaderet
Kuwait. Det var første gang nogensinde, at P5 i fællesskab havde støttet offensiv magtanvendelse for at imødegå
interstatslig aggression.
Den succesfulde brug af magt i Golfkrigen i 1991 og Sovjetunionens opløsning senere samme år førte til stor international optimisme og tro på, at FN
nu endelig kunne fungere som et kollektivt sikkerhedssystem. Optimismen
kan aflæses direkte i de 23 nye FN-operationer, der blev vedtaget i perioden fra
1988 til 1993. Disse operationer fik en
lang række nye civile opgaver i tillæg til
de traditionelle militære. De afholdt demokratiske valg, implementerede fredsaftaler, afvæbnede kombattanter, opstillede hær- og politistyrker, overvågede
menneskerettigheder med videre.
Generalsekretær Boutros BoutrosGhalis ’Agenda for Fred’ (1992) opsamlede de positive erfaringer fra de
nye fredsoperationer og søgte at udnytte det nye momentum til at hæve
ambitionsniveauet.
FN-operationerne skulle nu fremover
forebygge væbnet konflikt, gribe ind,
når væbnet konflikt brød ud, og skabe
fundamentet for varig fred ved at genopbygge institutioner og infrastruktur i
krigshærgede samfund. Målet var ikke
længere fravær af væbnet konflikt, men
bæredygtig fred. Større respekt for menneske- og mindretalsrettigheder blev set
TEMA: FN 75 ÅR

som en nødvendig betingelse for, at målet kunne nås. Ikke interventionsprincippet måtte derfor nyfortolkes, så FN kunne stille krav om god regeringsførelse og
overholdelse af menneskerettighederne.
Større brug af militær magt blev også set
som nødvendig, hvorfor Boutros-Ghali åbnede op for anvendelse af militær
magt ud over selvforsvar. Det skulle ske
i særlige tilfælde med fredsgennemtvingende styrker med kapitel VII-mandat.
FN’s eksperiment med at bruge militær magt ud over selvforsvar blev dog
kortlivet. Fejlslagne operationer i Somalia (1993), Rwanda (1994) og Bosnien (1995) fik Sikkerhedsrådet, og især
de vestlige lande, til at miste troen på,
at FN-operationer kunne realisere de
disse ambitioner, hvis parterne ikke var
samarbejdsvillige.
Der skete en hård opbremsning i vedtagelsen af nye operationer, og antallet
af FN-soldater faldt fra 79.000 i 1993 til
14.000 fire år senere. Dette fald betød
ikke, at Agenda for Fred-ambitionerne
blev opgivet, men at Sikkerhedsrådet begyndte at give stormagter og regionale
organisationer mandat til at bruge militær magt offensivt på vegne af FN. Sikkerhedsrådet overdrog således fredsoperationerne på Balkan til NATO i 1995, og
i de næste fire år fik Italien (Albanien),
Australien (Østtimor) og NATO (Kosovo) tilsvarende mandater.
Denne praksis løste imidlertid ikke de operative problemer, fordi Sikkerhedsrådet blev ved med at indsætte
dårligt udrustede FN-styrker i konflikter med begrænset samtykke fra parterne. Problemerne blev udstillet i 1999, da
en oprørsgruppe bragte en FN-mission
i Sierra Leone på randen af sammen-
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brud. FN-generalsekretær Kofi Annan per i det østlige Congo. Samme år fik FN
udnyttede krisen til at bestille et efter- styrker i Den Centralafrikanske Repusyn af FN’s operationer fra et uafhængigt blik og i Mali lignende beføjelser.
ekspertpanel.
Brugen af offensiv magtanvendelse i
Resultatet, den såkaldte Brahimirap- disse operationer var imidlertid lidet sucport, rettede en sønderlemmende kri- cesrig, og de dårlige operative erfaringer
tik mod FN’s måde at vedtage og ud- fik i 2015 et nyt uafhængigt ekspertpanel,
føre operationer på. Den anbefalede, at nedsat i anledning af FN’s 70-årsdag, til
FN-styrkerne fremover fik ressourcer at anbefale FN at fastholde ambitionerne
til at skabe fred og beskytte menneske- om at beskytte civile, men neddrosle den
rettigheder i situationer, hvor parter- offensive magtanvendelse til fordel for
ne modsatte sig FN’s resolutioner med diplomati og konfliktforebyggelse.
magt. De høje ambitioner om demokrati, menneskerettigheder og aktiv freds- FN’s fredsoperationer i fremtiden
skabelse skulle realiseres ved at give FN Det er den generelle forventning, at
flere ressourcer og større kapacitet til at forskydningerne i den globale magtlede og udføre sine operationer.
balance vil have en negativ afsmitning
Krigen mod terror, der blev udløst af på FN-operationernes antal og ambititerrorangrebet mod USA 11. september onsniveau i det kommende årti. Kinas
2001, forstærkede denne tænkning. Den voksende globale magt og indflydelse
fik stormagterne i Sikkerhedsrådet til at forventes at føre til stadig flere konse FN-operationer som et nyttigt instru- flikter med USA og svække P5-samment til at bekæmpe væbnede ikkestats- arbejdet. Mange frygter, at de stolige grupper. Det var
re uenigheder, der har
Kinas voksende globale kendetegnet P5’s hånden dagsorden, P5 og de
magt og indflydelse forfleste regeringer kuntering af konflikterne
ventes at føre til stadig
ne enes om, da alle iki Syrien siden 2011, er
kestatslige grupper, der flere konflikter med USA.
en forsmag på, hvad vi
greb til våben imod en
har i vente. Andre peregering og angreb civile, kunne beteg- ger på, at operationerne i antal, ambines som terrorister.
tionsniveau og funktion kan komme
FN-operationerne fik derfor til opga- til at minde om situationen under Den
ve at beskytte civile med magt om nød- Kolde Krig.
vendigt og bekæmpe væbnet ekstremisSå langt er det ikke sandsynligt, at
me. Den større vilje til at bruge militær pendulet svinger tilbage. Den store
magt kulminerede i 2013 i Congo – sam- P5-uenighed om Syrien overskygger det
me sted, som havde fået FN til opgive at forhold, at P5 har været i stand til at sambruge offensiv magtanvendelse 50 år tid- arbejde i andre konflikter. De har iværkligere. Sikkerhedsrådet gav således for sat seks nye fredsoperationer i perioden
første gang en FN-fredsstyrke lov til at fra juni 2011 til oktober 2020, og de eneoprette en kampenhed med det formål at des som nævnt om at give FN-operati’neutralisere og afvæbne’ væbnede grup- oner i Congo, Den Centralafrikanske
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Republik og Mali mandater til at bruge som de ambitiøse idéer om aktiv multioffensiv våbenmagt i 2013.
funktionel FN-fredsskabelse med civile
Selvom det ikke er bevis for, at sam- midler nyder blandt FN’s medlemsstaarbejdsviljen i Sikkerhedsrådet ikke vil ter, NGO’er og i medierne. Presset vil
falde, såfremt forholdet mellem USA og blive forstærket af de afrikanske stater
Kina forværres markant, vil begge stor- og deres regionale organisationer, som
magter blive sat under pres for at hånd- har større gennemslagskraft, end det
tere de væbnede konflikter, der uundgå- var tilfældet under Den Kolde Krig. De
eligt vil opstå i mange af de skrøbelige er svære at ignorere, fordi de er bedre
stater, som befinder sig på
Risikoen for flygtningestrømme og udbredelsen
det afrikanske kontinent.
af militante terrorgrupper giver lande en stor
Skrøbelige stater er keninteresse i at indsætte FN-operationer.
detegnet af svage statsstrukturer, svag intern sammenhængskraft, stor ulighed og fattigdom. organiserede og udgør en tredjedel af
De har som følge heraf stor risiko for FN’s medlemsstater.
at blive ramt af væbnede konflikter, og
Efterspørgslen på FN-operationer med
der er ikke udsigt til, at deres situation det formål at beskytte civile, opbygge sikforbedres mærkbart i overskuelig frem- kerhedsstyrker, nedkæmpe væbnede optid. Tværtimod vil den høje befolknings- rør mod regeringer og fremme økonomisk
vækst i mange af disse lande og de for- udvikling må kort sagt forventes at stige,
ringelser af mulighederne for at drive hvorfor det vil være vanskeligt for P5 at aflandbrug, som klimaforandringerne vise at gøre noget, hvis de vil bevare deres
medfører, forøge risikoen for, at de ram- egen og Sikkerhedsrådets legitimitet.
mes af væbnet konflikt.
Endelig vil Kina og USA også få geoRisikoen for flygtningestrømme og politiske interesser i at støtte fremtidiudbredelsen af militante terrorgrupper ge FN-operationer. Det ses allerede af,
giver lande på og omkring det afrikanske at Kina har øget sine styrkebidrag til
kontinent en stor interesse i at indsætte FN-fredsoperationer markant for at øge
FN-operationer for at holde flygtninge- sin internationale indflydelse og prestistrømme, ustabilitet og transnational ter- ge. Kina ser en klar fordel af at befinde
rorisme nede på et håndterbart niveau. sig i top-10 på listen over troppebidragsDe katastrofale følger af den fejlslagne ydere, mens USA ligger i den tunge ende
håndtering af konflikten i Syrien bidrager med et meget lille bidrag.
på denne måde til at øge sandsynligheden
Der er desuden en klar sammenfor, at FN iværksætter fredsoperationer hæng imellem Kinas økonomiske infor at inddæmme og dæmpe fremtidige vesteringer og de operationer, som
konflikter i denne region.
Beijing sender personel til, og det pePresset på stormagterne i Sikker- ger på en fremtid, hvor FN’s fredshedsrådet for at iværksætte FN-opera- operationer vil finde anvendelse som
tioner for at håndtere væbnede konflik- et instrument til at beskytte Kinas inter vil blive næret af den brede støtte, frastrukturprojekter og investeringer i
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Afrika. På tilsvarende vis kan USA også komme til at se en fordel i at støtte
FN-operationer i områder af geostrategisk interesse.
Intet er sikkert, men meget tyder derfor på, at FN-operationerne bevarer deres værdifulde rolle i håndteringen af international fred og sikkerhed. Idéerne,
som understøtter FN’s multifunktionelle operationer, nyder bred international
opbakning, og de operative erfaringer
med at udføre FN-operationer, der ud
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over selvforsvar kun bruger våbenmagt
i begrænset omfang, er positive. Den geopolitiske kontekst og forholdet mellem
stormagterne er mere udfordrende i dag,
end det har været tilfældet siden afslutningen på Den Kolde Krig. Men de store prestigemæssige og politiske omkostninger, som det vil påføre P5 at skære
markant ned på FN-operationer, giver
grobund for optimisme.
● ● ●
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FN’s årtier lange kamp
for klimaet
Af Kirsten Halsnæs

Verdensorganisationen har skabt
stadig stærkere fælles fodslag og er
en nødvendig playmaker for den fælles indsats for at undgå farlige menneskabte temperaturændringer.
I 1992 på Rio-topmødet om bæredygtig udvikling blev FN’s Klimakonvention indgået, og verdens lande tilsluttede
sig her et ultimativt mål om at begrænse menneskelige påvirkninger af klimaet, så farlige påvirkninger undgås.
Hvad ’farlige påvirkninger’ egentlig
betød, var ikke yderligere specificeret
på det tidspunkt.
Det var ikke så overraskende, at netop FN var rammen for klimaaftalen,
da klima i sin karakter hører til blandt
verdens mest ’FN-agtige’ problemstillinger. Klimaet er nemlig et fælles gode, hvor alle landes drivhusgasudslip
– uanset hvor kilderne er lokaliseret
– bidrager til koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren og dermed til
klimaændringer. Vi rammes alle af klimaændringerne, og en mærkbar reduk-

tion af ændringerne kræver, at verdens
lande samlet gør en indsats. Der er på
den måde meget stærke argumenter for
at handle sammen i FN-regi. Modsat
kan de samme argumenter desværre lige så vel føre til, at nogle lande ser en
fordel i at vente på, at andre gør arbejdet, uden selv at skulle bidrage. På dén
måde er FN umådeligt udfordret.
På fagsprog taler man om, at klimaet er et fælles offentligt gode, som ingen
kan udelukkes fra, og at offentlige goder er svære at regulere, fordi involverede partner kan drage fordel af at være
såkaldte ’free riders’, som ikke bidrager
til løsninger, men får gratis gevinst af
andres indsats.
Etiske udfordringer
Der er dog desværre også en række andre faktorer, som gør det rigtigt
svært at få et internationalt klimapolitisk samarbejde i gang i FN-regi. Jeg
vil her nævne nogle få, som i høj grad
hænger sammen med international
ulighed.

Kirsten Halsnæs (f. 1956), cand.polit. og ph.d., er professor i klima og økonomi ved Danmarks
Tekniske Universitet og ledende hovedforfatter i FN’s klimapanel IPCC. Hun har været medlem
af Det Etiske Råd og vundet priser for sin forskningsformidling.
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De klimaændringer, som vi ser i dag,
er afledt af drivhusgasudslippene op
mod 100 år tilbage, og her har de industrialiserede lande været de store bidragsydere gennem deres opbygning af
infrastruktur, energi, industri, bysamfund og meget mere. Vores højtudviklede samfund er selvfølgelig sårbare overfor klimaændringer, men vi er
godt rustet til at tackle dem. Modsat er
det verdens fattigste lande, som er særligt udsatte. Landbruget og andre primære sektorer spiller her en stor rolle, og manglen på teknologi i form af
blandt andet kunstvanding, gødning
og maskineri kan her gøre klimaskabte
naturkatastrofer som tørke eller oversvømmelser til store katastrofer for
samfundsøkonomien og menneskelige
livsbetingelser. Et svagt sundhedsvæsen, som ikke har kapacitet til at tage
sig af sundhedsmæssige konsekvenser
af klimaændringer, som eksempelvis
vandforurening, koleraudbrud og stigende udbrud af vektorbårne sygdomme som malaria og denguefeber. Når
katastrofen er ude, kan et svagt vejnet i
landene gøre det vanskeligt for beredskab og nødhjælp at komme frem.
Heraf følger så også en af de største
etiske udfordringer for FN i forbindelse med klimapolitik: På den ene side
vil det almindeligt anerkendte princip
om, at ’forureneren betaler’ pege på,
at de industrialiserede lande nu burde gøre en stor indsats for at begrænse
deres drivhusgasudslip og dermed de
videre klimaændringer. På den anden
side ville en rå og ensidig interessevaretagelse fra de industrialiserede lande
pege på, at klimaændringerne jo ikke
er så stort et problem for dem, og der-
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med er der ikke grundlag for en aggressiv klimapolitik.
Heldigvis er verden ikke helt så sorthvid, og de fleste industrialiserede lande
har faktisk været villige til vidtgående
reduktioner af drivhusgasudslip og set
stort på meget snævre nationale interesser. FN-samarbejdet i regi af klimakonventionen har på den måde haft et
stærkt element af altruisme.
En anden etisk udfordring i klimapolitikken knytter sig til forholdet mellem nulevende og fremtidige generationer. Som sagt afhænger klimaet af hele
verdens udledning af drivhusgasser i en
lang periode på op til 100 år. Det betyder så også, at vores udledninger i dag
vil påvirke hele jordens klima 100 år
ud i fremtiden – og måske også i endnu
længere tid på grund af ubalancer i klimasystemet, for eksempel mellem landjord og hav.
Hvis vi så i dag beslutter os for at
sætte ind med reduktion af drivhusgasser, så vil vi få fordele af formindskede klimaændringer, som især vil være
markante langt ud i fremtiden. På den
måde vil nutidige generationer komme til at betale for, at vores oldebørn og
måske også tipoldebørn får en fremtid
med mindre klimaændringer. Vil landene verden rundt gerne følge sådanne
principper?
Rent faktisk er det én af de helt klassiske FN-diskussioner, hvor FN’s rapport om bæredygtig udvikling i 1987
slog fast, at fremtidige generationer
skulle have mulighed for at opfylde de
behov, som de måtte have. Disse principper lyder jo fine, men i praksis er de
ikke så nemme at praktisere på et område som klimapolitikken. Der kan her
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rejses en række spørgsmål om, hvordan energiteknologier eller fødevarer med
fattige lande her og nu kan sikre opfyl- mindre klimabelastning, mens taberdelsen af helt basale mål for bæredyg- ne er dem, som i dag lever af aktiviteter,
tig udvikling, såsom fattigdomsbekæm- som er forbundet med store drivhusgaspelse og adgang til mad, energi og vand, udslip. Det er jo ret oplagt, at taberne vil
samtidig med at dehave en tendens til
Overholdelsen af Parisaftalens
res energi- og inat være fodslæbende
målsætninger kræver en fulddustrisektorer skal
i klimapolitikken.
stændig og meget hurtig omlægsatse på teknologiOverholdelsen af
er med lave driv- ning af alle verdens energisystemer.
Parisaftalens målhusgasudslip, hvis
sætninger kræver
reducerede klimapåvirkning, som især en fuldstændig og meget hurtig omlæggavner fremtidige generationer, skal ning af alle verdens energisystemer og
prioriteres.
betyder, at kul, olie og gas – som i dag
ifølge OECD’s energiorganisation IEA
Mange penge på spil
udgør over 80 procent af verdens enerEn enorm forhindring for gennemfø- giforbrug – for langt størstedelens vedrelsen af FN’s klimaaftaler er de meget kommende skal erstattes af vedvarende
store økonomiske interesser, som er på energi. Problemet er, at der så vil være
spil, hvis verdens lande i tråd med Pa- kæmpe brændselsressourcer til rådigrisaftalen gennemfører store reduktio- hed i miner og olie- og gasfelter, som
ner af drivhusgasudledningerne. Paris- så ikke må anvendes – så meget som 80
aftalen fra 2015, som er en udmøntning procent af reserverne for kul, 50 proaf FN’s klimaaftale, slog fast, at lande- cent for olie, og 35 procent for naturgas.
ne på baggrund af frivillige nationaDet kommer til at koste interessenle planer skal sigte imod, at de globale terne indenfor de brancher dyrt, og
temperaturændringer skal begrænses stærke økonomiske interesser spiltil at være under 2 grader celsius – og ler også en stor rolle i forbindelse med
om muligt helt nede på kun 1,5 grader FN-processen omkring klimaet. Klimacelsius.
forhandlingerne er præget af interesseI debatterne om klimapolitik fremfø- konflikter knyttet til brændselsressourres det ofte, at de samlede samfundsøko- cer, og det fremgår blandt andet af de
nomiske omkostninger ved at gennem- olieproducerende landes forslag i kliføre omfattende drivhusgasreduktioner maforhandlingerne og af indsatsen fra
ikke er så store, og det er da også langt kul-, olie-, og gasindustrien.
hen ad vejen bakket op af den internationale videnskabelige litteratur. Her glem- Udviklingen siden Rioaftalen
mer man dog at fortælle, at der er stærke Siden klimaaftalen i 1992 er der sket
økonomiske aktører i både vinder- og ta- en udvikling i FN-samarbejdsmodelbergrupperne i spillet om drivhusgasre- len. Oprindelig forventede mange, at
duktionerne. Vinderne kan omfatte nye FN’s klimaaftale ville føre til omfattenindustrier, som producerer vedvarende de fælles aftaler, hvor store grupper af
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lande på én gang lagde sig fast på målsætninger om reduktion af drivhusgasser. Den model var da også fremherskede ved den første store klimaaftale
efter 1992, nemlig Kyotoprotokollen i
1997, hvor de industrialiserede lande
forpligtede sig til drivhusgasreduktioner på 5 procent i perioden 2008 til
2012 målt i forhold til 1990-niveau.
Resten af verdens lande fik ingen
målsætninger om udslipsreduktioner.
Efterfølgende var der store forventninger op til næste FN-forhandlingsmøde, COP15, som blev holdt i København i 2009, om at verdens lande skulle
indgå en aftale om vidtgående reduktionsmål for alle grupper af lande, omfattende både industrialiserede lande og udviklingslande. Den ambition
faldt dog som bekendt helt til jorden, på
trods af at verdens topledere fra USA,
Brasilien, Kina, Indien, EU med videre
mødte op til forhandlingsmødet i Bella Center Copenhagen. Hvordan kunne
det egentlig ske?
Tilbageblikkets klare lys kan som
altid give et vist indblik, og her vil jeg
først og fremmest pege på den store forskel mellem FN-samarbejdsmodellen,
som den efterfølgende Parisaftale blev
udtryk for, og forhandlingsoplægget til
mødet i København.
Sagt lidt firkantet og forsimplet byggede Københavnsmødet på idéen om,
at klimaaftalen skulle adresseres som et
miljøpolitisk reguleringsspørgsmål, og
der blev ofte henvist til den store succes
med Montrealprotokollen fra 1997 om
regulering af de industrielle gasser, som
skader ozonlaget.
Her var der relativt let opnået international enighed, og store fremskridt
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var nået. Reguleringen af industrigasserne var dog en meget enklere problemstilling end drivhusgasudslip, for
det har været relativt let at erstatte de
ozonnedbrydende industrigasser med
andre gasser uden for store omkostninger. Modsat kræver reduktion af drivhusgasser gennemgribende omlægning
af økonomi, adfærd og meget store interessegruppers levebrød, så klimapolitik er ikke kun et miljøteknisk problem,
men snarere et spil om hele verdens
udvikling.
Parisaftalen prøver at starte på
en frisk i tilgangen til det internationale klimasamarbejde.

Parisaftalen prøver at starte på en frisk
i tilgangen til det internationale klimasamarbejde. Der lægges vægt på, at
landene selv skal byde ind med deres
ambitioner om reduktion af drivhusgasudslip set i lyset af deres egne målsætninger om bæredygtig udvikling,
og der var ikke lagt op til, at FN-systemet skal have mulighed for at iværksætte sanktioner overfor lande, som ikke lever of til de aftalte mål.
Mange politiske kræfter i de grønne
bevægelser opfattede denne aftalestruktur som et umådeligt tilbageskridt, da de
mente, at landene så ikke ville leve op til
de politiske løfter. Disse bevægelser var
i høj grad opsat på, at ordet ’bindende’
skulle indsættes før ’målsætninger’, på
trods af at det nok er ret uklart, hvad
’bindende’ egentlig betyder i FN-regi,
da FN jo ikke har juridisk myndighed
overfor landene.
Interessant nok var Parisaftalen, på
trods af de relativt vage konkrete krav
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til landene i form af deres individuelle mål for reduktion af drivhusgasser,
enormt vidtgående og krævende i sin
hensigtserklæring om en begrænsning
af den globale opvarmning på under 2
grader, eller helt ned på 1,5 grader celsius. Man kan måske også undre sig over,
hvorfor landene egentlig gik med til at
få skrevet så ambitiøse mål ind i aftaleteksten. Det har dog efterfølgende vist
sig, at temperaturmålene har været med
til at fremme en kæmpe ’revolution’ i
den videnskabelige og politiske udvikling indenfor klimapolitik og har skabt
nogle helt nye rammer for FN’s rolle.
Hvad siger videnskaben?
Videnskaben spiller en stor rolle i at
bygge en bro mellem Parisaftalens
vidtgående målsætninger for begrænsningen af globale temperaturændringer og erkendelsen af, at det ikke er
så oplagt, hvordan man egentlig begrænser de globale drivhusgasudslip så
markant, som Parisaftalens målsætninger kræver.
Vi mangler teknologier, som kan
bringe os de sidste miles til målet, og
store økonomiske og adfærdsmæssige ændringer vil være nødvendige, hvis målene skal nås. På baggrund
heraf blev det faktisk også skrevet ind
i Parisaftalen, at FN’s klimapanel, IPCC, skulle lave en speciel rapport om
1,5-gradersmålsætningen. IPCC har siden etableringen i 1988 spillet en helt
unik rolle ved at sikre videnskabelig baggrund for klimabeslutninger i
FN-regi såvel som i andre internationale organer og nationalt.
Blandt de mangfoldige globale vanskeligheder ved at opnå især målsætTEMA: FN 75 ÅR

ningen om en temperaturstigning på
højst 1,5 grader er der nogle særligt
geopolitiske udfordringer i, at vækstøkonomier som Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien og Mexico udgør en meget stor andel af verdens befolkning
og økonomi. Vækstraterne er høje, og
landene er i en industrialiseringsproces med stor vægt på sektorer med høje drivhusgasudslip. Kina er da også
verdens største udleder af drivhusgasser. Samtidig vil målsætningen om at
begrænse temperaturændringerne til
1,5 grader kræve, at verdens CO2-udslip skal være nul i 2050/60 og derefter negative. Det kræver, ifølge ledende forskergruppers modelberegninger,
anvendelse af biomasse, hvor CO2-udslippet tages ud af røggassen fra elproduktion og efterfølgende deponeres.
Teknologien er ny og dyr, og samtidig kan storskalaanvendelse af biomasse i energisystemet beslaglægge store
landområder, hvilket kan skabe konflikter med fødevareforsyning.
Der er videnskabelig enighed om, at
1,5-gradersscenariet kan være muligt,
men det forudsætter store forskningsmæssige og politiske fremskridt både
på teknologiområdet og i, hvordan dybe samfundsmæssige forandringsprocesser kan følge en ny udviklingsretning
med en høj prioritet af bæredygtighed.
Nye legekammerater til FN
Tonen i klimadebatten har ofte været
ret kritisk og pessimistisk angående de
manglende fremskridt i internationale
aftaler og i landenes indmeldinger om
deres reduktionsmål i regi af Parisaftalen. Set ud fra, at FN-systemet, baseret
på klimaaftalen fra 1992, var forventet
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at skulle være ledende i klimapolitik- kers investeringer skal gå til klimaken, så kan det måske også være no- komponenter, og EIB sigter også mod
get skuffende, at selve FN-forhand- at komme op på så meget som 40 prolingsprocessen ikke har ført til større cent klimainvesteringer af den samlede
resultater i form af nationale målsæt- portefølje. Samtidig er der lukket for
ninger og indsats til drivhusgasreduk- investeringer i kul, olie og gas fra EIB.
tion. Meget taler dog
De nævnte eksemOpbakningen bag opfylfor, at denne vinkel
pler er kun en lille del
delsen af Parisaftalens
på FN’s rolle måske
af de mange nye initimålsætninger er vokset
er for snæver og ikke
ativer, som understøtenormt i store dele af verden.
er helt tidssvarende.
ter bestræbelserne på
Opbakningen bag
at nå målsætningerne
opfyldelsen af Parisaftalens målsætnin- i FN’s klimaaftale, og selv det, at manger er vokset enormt i store dele af ver- ge nye aktører er på banen, og det, at
den blandt folkelige bevægelser, i den klimapolitik nu i høj grad integreres i
private sektor og også blandt mange af mange aktørers politiske og store økoverdens regeringer både i industrialise- nomiske beslutninger, kan i høj grad girede lande og vækstøkonomier som Ki- ve anledning til optimisme.
na og Indien, såvel som udviklingslande.
Hvis der afslutningsvis skal konkluSamtidig er en række nye aktører deres noget om FN’s rolle i klimapolikommet på banen i forbindelse med re- tikken, så kan man sige, at FN faciliterer
duktion af drivhusgasser, og de omfat- og koordinerer en masse lovende aktiter store internationale investorer i den viteter, og at klimapolitikken i dag er
private sektor og multilaterale investe- på vej til at gennemsyre et væld af samringsbanker som Verdensbanken, Den fundsområder på en måde, som ikke
Europæiske Investeringsbank (EIB) og mange havde kunnet forestille sig ved
en række regionale investeringsbanker.
indgåelsen af klimaaftalen i 1992.
Princippet er her, at en bestemt an● ● ●
del af de multilaterale investeringsban-

TEMA: FN 75 ÅR

36 I UDENRIGS 4

I 2020

FN’s generalsekretær
gennem tiderne
Af Kirsten Larsen

Den sekulære pave, verdens moralske kompas, diplomaten over alle diplomater. Der er blevet hæftet mange
fine ord og titler på FN’s generalsekretær gennem tiderne. Men alle, der
har fået posten, er blevet valgt ud fra
forventningen om, at de ikke generer
nogle af de store lande. Den nuværende generalsekretær fik en sværere
start end de fleste.
Mindre end tre uger efter, at António Guterres var rykket ind i det store
hjørnekontor på 38. etage i FN-hovedkvarteret i New York, indtog Donald
Trump Det Hvide Hus i Washington.
På det tidspunkt havde de to allerede
talt sammen. USA’s kommende præsident var en af de første, den nye generalsekretær ringede til.
Siden da har en stor del af generalsekretærens arbejde handlet om at fastholde USA som spiller på den multilaterale bane. Og selv om listen over
aftaler og organisationer, som USA
under Trump har trukket sig ud af, er

lang, så er USA stadigt til stede i FN, og
forholdet mellem dem kunne faktisk
have været værre.
Den del af opgaven får Guterres
topkarakterer for. Ingen kunne have gjort det bedre, lyder vurderingen
fra tidligere og nuværende FN-diplomater. Guterres har dygtigt brugt den
igangværende reformproces til at signalere, at der bliver lyttet til de amerikanske krav om besparelser og
effektiviseringer.
Men på andre områder har Guterres
indtil videre skuffet. Han har endnu
ikke fundet sin stemme, og den er der
brug for i krisetider i en dybt splittet
verden; Han er FN’s generalsekretær.
Han burde være den, mennesker i hele
verden kan finde støtte og håb hos, den
stemme, man kan stole på. Og også en
stemme, der kan skubbe verdens ledere i den rigtige retning.
FN’s nuværende generalsekretær
lyder stadig som det, han var engang:
nemlig en politiker i et lille land, der
passer på, hvad han siger til de store og

Kirsten Larsen (f. 1956) er redaktionssekretær på globalnyt.dk. Hun har dækket FN-systemet og internationalt samarbejde siden 1993, først og fremmest på programmet Orientering
på P1 i DR, og har dermed fulgt de seneste fire generalsekretærer.
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stærke. Han er på en måde blevet fikseret af forholdet til USA.

rig nogle alternative navne på bordet,
deriblandt Hammarskjölds. Ingen andre end den franske ambassadør
Guterres har dygtigt brugt den iganghavde mødt ham eller hørt om
værende reformproces til at signalere, at ham, og han var ikke kandidat til
der bliver lyttet til de amerikanske krav.
posten. Dag Hammarskjöld blev
af de fem faste medlemmer af
Det var slet ikke sådan, portugisiske Sikkerhedsrådet anset som en harmløs
Guterres så sig selv som generalsekre- bureaukrat. Så ham valgte de.
tær. I hvert fald ikke før han begyndte,
Kort efter midnat 1. april 1953 blev
vurderer Richard Gowan, der er FN-di- Hammarskjöld ringet op af en journarektør i International Crisis Group. list: “Vi kan forstå, at De er blevet udGuterres ville ifølge Gowan gerne være peget til at blive generalsekretær for
noget i retning af Dag Hammarskjöld, FN.”
en mægler og en politisk spiller.
“Hvilken usmagelig aprilsnar, det er
noget vrøvl,” lød svaret. Ti dage efter
Jobbet skaber personen
blev han indsat.
Dag Hammarskjöld er FN’s bedst
Dag Hammarskjöld voksede i emkendte generalsekretær, vidt berøm- bedet, som de fleste generalsekretærer
met for sin høje integritet og moral- har gjort. Om Javier Pérez de Cuéllar
ske standard og for sin vilje til at gå op (1982-1991) sagde man på forhånd, at
imod de store lande, når det var på sin han var så anonym, at det ikke ville plaplads. Han døde i et mystisk flystyrt ske, hvis han faldt i vandet. Kofi Annan
under en mission til Congo i 1961. På (1997-2006) blev valgt, fordi der efter
det tidspunkt var han blevet heftigt den superintelligente, men meget omkritiseret af Storbritannien og Frank- stridte leder, Boutros Boutros-Ghali
rig, Sovjetunionen krævede hans af- (1992-1996), var brug for at få en pergang. Og på et tidspunkt, da det var son i spidsen for FN, der kunne kitte
USA, der var ude efter ham, skrev han: medarbejderne sammen igen, en per“Det er bedre for FN at miste USA’s son, der var tiltro til i FN-systemet,
støtte, fordi organisationen står fast på men som selvfølgelig ikke ville udforlov og principper, end at overleve som dre de store medlemslande. Siden har
et redskab for politiske formål, der ik- Sikkerhedsrådet ikke valgt ’harmløse
ke er blevet besluttet eller godkendt af bureaukrater’, men mennesker med
FN’s vigtigste organer.”
politisk erfaring.
Men at Dag Hammarskjöld fik jobOg selv den ultraforsigtige Ban Kibet, var i virkeligheden en fejltagelse Moon (2007-2016), der indledte sin
– eller i det mindste en total tilfældig- første embedsperiode med at spørge
hed. På et tidspunkt, da Sikkerhedsrå- USA til råds om alt, og endda kom til
dets medlemmer var kørt fuldstændigt nærmest at undsige menneskerettighefast i diskussionen om, hvem der skul- derne i en af sine første taler, voksede
le efterfølge Trygve Lie, smed Frank- markant med opgaven.
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Skal man dømme efter António
Guterres’ tale til den virtuelle generalforsamlingsåbning i år, er der også begyndt at ske noget. Det var nok hans
mest markante tale hidtil, hvor han
kraftigt understregede nødvendigheden af at samarbejde og direkte sagde, at populismen og nationalismen
har fejlet.
“Vi har set bemærkelsesværdige eksempler på lederskab, men de er sjældent forbundet med magt. Og magt
hænger ikke altid sammen med det
nødvendige lederskab,” lød det blandt
andet fra generalsekretæren.

mange medarbejdere, det er ham, som
først og fremmest tegner organisationen i medierne, det er ham, der høfligt
prøver at holde verdens ledere på rette spor. Det er også ham, der passer på
FN’s omdømme.
Det er en vigtig rolle, og det er formentlig hovedårsagerne til, at når
stærke magthavere ser sig sure på
FN-systemet og en lidt for åbenmundet generalsekretær, så har det været
personen, de er gået efter. Det skete
med Dag Hammarskjöld, hvor nogle af sikkerhedsrådets fem faste medlemmer udbredte forlydender om hans
påståede homoseksualitet i en tid, hvor
Afspejler FN’s sjæl
det var forbudt i mange lande. Det ske“Generalsekretæren er vigtig. Han er te med Kofi Annan, efter at han åbent
organisationens ansigt, han er dens havde sagt, at invasionen af Irak var
sjæl. Alle medlemslande har deres eg- ulovlig.
ne dagsordener. Det er vigtigt med en
I forhold til Kurt Waldheim (1972person, der formår at få dem alle til en 1981) var det modsat. Efterretningsgang imellem at gå i samme retning,” tjenester, blandt dem CIA, sad tungt
siger den danske diplomat Michael på oplysninger om Waldheims naziMøller, der senest var direktør for FN’s stiske fortid og tjeneste på Balkan unhovekvarters afdeling i Geneve og nu der Anden Verdenskrig. Waldheim
sidder i bestyrelsen for Kofi Annan havde været officer i en enhed, der beFoundation.
gik krigsforbrydelser på Balkan – på
FN’s generalsekretær personifi- et tidspunkt hvor han fejlagtigt havcerer de principper og værdier, som de oplyst, at han havde trukket sig
verdensorganisationen bygger på. De fra aktiv tjeneste. Den øverstbefalende general blev henrettet for krigsFN’s generalsekretær personificerer
forbrydelser, mens der stadig er
de principper og værdier, som verdens- uklarhed om Waldheims rolle som
organisationen bygger på.
sprogofficer. Han blev aldrig retsforfulgt. Men at han havde løjet
idéer, som især USA formulerede, da om sit virke under Anden Verdensman midt under Anden Verdenskrig krig, blev afsløret i 1986. De oplysninudtænkte systemet, der skulle sikre, at ger havde stormagterne længe før, så
rædslerne aldrig skulle gentage sig. Det de havde styr på, at FN’s generalseer ham (vi venter stadig på den første kretær ikke foretog sig noget, der gik
kvinde), der sætter kursen for FN’s alvorligt imod deres interesser.
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På tur mellem kontinenterne
Der står meget lidt i FN-pagten om generalsekretæren, som betegnes som
organisationens administrative chef.
Generalsekretæren vælges af Generalforsamlingen efter indstilling af Sikkerhedsrådet, vedkommende skal være uafhængig af nationale interesser,
og medlemslandene har pligt til at respektere både generalsekretærens og
de ansattes internationale hverv, medlemmerne skal ikke prøve at påvirke FN til at varetage enkelte landes
særinteresser.
Men alt handler om særinteresser,
når Sikkerhedsrådet skal bestemme
sig for en kandidat. Vetoer og trusler
om vetoer fyger fra de fem faste medlemmer (USA, Frankrig, Folkerepublikken Kina, Rusland og Storbritannien). Det meste klares ved uofficielle
afstemninger, som samtidigt giver kandidater uden en chance et vink med en
vognstang om, at de godt må trække
sig. Sådan kan det fortsætte i månedsvis, indtil rådet har fundet en kandidat, som ingen af de fem faste medlemmer har så meget imod, at de blokerer.
Derefter sendes kandidaten til godkendelse i Generalforsamlingen, der indtil nu altid har fulgt Sikkerhedsrådets
indstilling.
Den uskrevne hovedregel er, at posten går på tur mellem kontinenterne,
der hver har to perioder. Så da USA
nægtede at forlænge Boutros-Ghali,
gav det plads til Annan. Og hvis Guterres vælger at stoppe efter næste år eller bliver stoppet, ja så er der plads til
en europæisk kvinde – som for eksempel Tysklands stærke forbundskansler
Angela Merkel. Men selv om det er en
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ønskedrøm hos mange – formentlig et
skrækscenarie for andre – så er der i
skrivende stund ikke rygter om modkandidater til Guterres, kun lidt rumlen fra den afrikanske gruppe om, at
de ikke er helt tilfredse, fordi der er for
lidt fokus på deres kontinent.
Skulle have været en kvinde
I 2016, da António Guterres blev valgt,
blev valgprocessen gennemført i en
hidtil uset åbenhed. Med danske Mogens Lykketoft som formand for Generalforsamlingen blev der gennemført
offentlige høringer med kandidaterne.
“Den daværende amerikanske administration havde ikke noget imod
det. Rusland ville helst ikke have det,
men da vi talte med den russiske ambassadør Vitalij Tjurkin, så endte han
med at sige ’prøv I da bare det. Det
sker der alligevel ikke noget ved.’ Vi
fik tilsagn og satte det i værk, så hurtigt
det overhovedet kunne lade sig gøre,”
fortæller Mogens Lykketoft.
FN kan hjælpe verdens politiske
ledere med at træffe de svære
langsigtede beslutninger, som
der ikke er mange stemmer i.

De mindre lande fik mulighed for at
stille spørgsmål til kandidaterne i salen, det samme gjorde civilsamfundsgrupper udefra. Interessen viste sig at
være langt større end forventet, og også presset udefra med kampagner for
især, at den næste generalsekretær
skulle være en kvinde.
“Det var ikke længere en kvalitet,
sådan som det altid har været, at være en diskret kandidat, som russerne
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og amerikanerne – og i nyere tid kineserne – mødes i et baglokale for at
beslutte, om det er en, de alle kan leve med, som ikke vil genere så meget.
Vi fik kandidaterne frem og hørt. Der
kom en dynamik ind i processen, som
ikke tidligere har været der. De mindre lande blev hørt gennem de ti valgte
medlemmer af Sikkerhedsrådet,” siger
Lykketoft.
Hele processen endte med, at Sikkerhedsrådet valgte den mand, de helst
ville have. Men han blev ikke valgt som
den laveste fællesnævner. António
Guterres var den kandidat, der ifølge iagttagere dengang gjorde klart det
bedste indtryk ved høringerne.

Og hvorfor er det så så vigtigt, hvem
der er generalsekretær for FN? Det er
det, fordi netop FN kan hjælpe verdens
politiske ledere med at træffe de svære
langsigtede beslutninger, som der ikke
er mange stemmer i. Med verdensmål,
på klimaområdet, med rettigheder og
normer for god opførsel, fattigdomsog sygdomsbekæmpelse, med flygtninge og migration.
Som diplomaten Michael Møller siger: “FN er i stand til at bygge en bro
mellem det gamle og det nye. Derudover skal vi huske på, at det, FN foretager sig, påvirker alle klodens mennesker hver eneste dag.”

FN’s generalsekretærer
1. T
 rygve Lie, fra Norge, 1946-1952
2. D
 ag Hammarskjöld, fra Sverige, 1953-1961
3. U
 Thant, fra Burma (nu Myanmar), 1961-1971
4. K
 urt Waldheim, fra Østrig, 1972-1981
5. J avier Pérez de Cuéllar, fra Peru, 1982-1991
6. B
 outros Boutros-Ghali, fra Egypten, 1992-1996
7. K
 ofi A. Annan, fra Ghana, 1997-2006
8. B
 an Ki-Moon, fra Sydkorea, 2007-2016
9. A
 ntónio Guterres, fra Portugal, 2017Gladwyn Jebb, fra Storbritannien, fungerende generalsekretær fra 24. oktober 1945 til 1. februar 1946.
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Bureaukratiets bogstavsuppe
Af Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen

Selv eksperter kan hurtigt fare vild
i FN-systemets alfabetsupper af forkortelser for alverdens organer, underorganisationer, udvalg og arbejdsgrupper.
Det er følelsen, når man når man sidder og prøver at få sig et overblik over
FN, som verdensorganisationen ser ud
i dag, 75 år efter den blev skabt. Det
starter fint med hovedorganerne, som
tæller Generalforsamlingen (UNGA),
Sikkerhedsrådet (UNSC), Det økonomiske og sociale råd (ECOSOC), Den
internationale domstol (ICJ) og Sekretariatet. Så langt, så godt.
Men så kommer underorganer, særorganisationer, programmer og fonde;
kommissioner, komitéer, bestyrelser
og udvalg; og arbejdsgrupperne, ikke
at forglemme!
Af sidstnævnte kan for eksempel
nævnes Ad Hoc Working Group of the
Whole of the Regular Process. Den har
så vidt vides ikke nogen forkortelse, men
til gengæld er det en titel, der lyder som

taget ud af H2G2, The Hitchhiker’s Guide
to the Galaxy, og dét i sig selv fortjener
benævnelse i denne sammenhæng.
Så er der ACABQ, Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, og UNCOPUOS, United Nations Committee on the Peaceful
Uses of Outer Space (det er altså ikke
noget, vi finder på).
Tre fødevareorganisationer
Lad os i anledning af uddelingen af Nobels Fredspris i år kigge på fødevareområdet – et noget mere jordnært emneområde, kunne man forledes til at
tro. Men næh, nej. For her har FN-systemet ikke bare én, ikke to, men tre
fødevareorganisationer: the Food and
Agriculture Organisation, the International Fund for Agricultural Development og World Food Programme, forkortet FAO, IFAD og WFP (fordelen
ved forkortelserne begynder muligvis
at dæmre for læseren).
De tre organisationer, der alle har
deres hovedkvarter i Rom, arbejder al-

Torleif Jonasson, generalsekretær ved FN-forbundet og Anne Marie Wium-Andersen, kommunikationsan-svarlig ved FN-forbundet. Torleif har arbejdet med FN’s bæredygtighedsdagsorden siden 1989, mens Anne Marie første gang prøvede kræfter med labyrinten i 2006, som
praktikant på den danske FN-mission i New York under Danmarks medlemskab af Sikkerhedsrådet.
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le for at opnå fødevaresikkerhed og for
at bekæmpe sult. Men den fælles vision har igennem tiden ført til uskønne
mandatkrige organisationerne imellem
og kamp for ressourcer. Herunder ud-

Development Organisation, som blev
etableret, da industrialiseringen begyndte at tage fart i udviklingslandene.
FN’s kommission for Global Governance anbefalede i sin rapport i 1995,
at UNIDO sammen med
Så er der ACABQ, Advisory Committee on
UNCTAD, UN’s Conference
Administrative and Budgetary Questions,
on Trade and Development,
og UNCOPUOS, United Nations Committee
skulle nedlægges til fordel
on the Peaceful Uses of Outer Space.
for et nyt Økonomisk Sikkerhedsråd i FN.
viklingsbistanden fra medlemslandene,
Rapporten udkom op til FN’s Verder i stigende grad bliver ‘øremærket’ til denstopmøde om Social Udvikling
specifikke organisationer og program- (WSSD) i København, så til topmømer eller samarbejdslande.
det kunne vi se en febrilsk lobbyMen hvorfor operer man overho- virksomhed fra de lukningstruede
vedet med tre fødevareorganisatio- organisationer.
ner? FAO blev etableret i 1945, men
Som rapporten skrev: “Disse to orsom årene gik, voksede utilfredsheden ganisationer vil ikke kunne nedlægges
blandt en større og større del af med- uden vemod, eftersom alle organisatilemslandene med organisationens ar- oner skaffer sig støttekredse, som holbejde (ikke mindst i konteksten af Den der fast ved dem, selv når deres eksiKolde Krig).
stensberettigelse er forsvundet”. Begge
Lang historie kort, blev så hen- organisationer findes stadig.
holdsvis IFAD og WFP etableret – af
Akronymet WSSD bliver også brugt
medlemslandene. IFAD var – groft om en anden stor konference, World
sagt – OPEC-landenes (Organisation Summit on Sustainable Development’,
of the Petroleum Exporting Countri- FN’s bæredygtighedstopmøde i Johanes) projekt, mens WFP i højere grad nesburg 2002. Denne er ikke at forveksvar amerikanernes; i starten tænkt le med UNCED, FN’s Miljø- og Udviksom et midlertidigt projekt til at lette lingskonference i Rio de Janeiro 1992,
nogle overskudslagre, men så voksede og selvom det bare var en konference,
det sig til at blive en permanent del af så er UNCED vigtigere, for her fik vi
FN-familien, med hvad det medfører ikke kun Agenda 21, planen for bæreaf familieskærmydsler.
dygtig udvikling i det 21. århundrede,
I FN-hierarkiet hører WFP til blandt men også CBD (BiodiversitetskonvenFN’s fonde og programmer med bånd tionen), UNCCD (Ørkenspredningstil både UNGA og ECOSOC, mens konventionen) og UNFCCC (FN’s
FAO og IFAD hører til blandt FN’s klimaforandringsrammekonvention).
særorganisationer med bånd til ECOMed konventionerne fulgte årlige
SOC. Blandt særorganisationerne fin- opfølgningsmøder, partskonferencer.
der vi også UNIDO, UN’s Industrial Da det 15. årlige opfølgningsmøde på
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UNFCCC blev holdt i Købehavn, var 24. oktober 2020 ratificeret af Honder mange danskere, der troede COP- duras, og da der nu er de krævede 50
15 stod for noget med Copenhagen, underskrifter, så træder FN’s Traktat
men det er altså bare en generisk be- om Forbud mod Atomvåben i kraft
tegnelse for Conference of the Parties.
den 22. januar 2021. Den mindre gode
UNCED fik også sit eget opfølg- nyhed er, at Danmark ikke vil skrive
ningsorgan med årlige møder: CSD, under.
Commission on Sustainable DevelHvis Danmark skulle finde på at
opment (ikke at forveksle med CSD, meddele sit kandidatur til UNSC, så
Commission on Social Development), er vi altså lidt bagud på point på siksom eksisterede frem til årene om- kerhedsområdet, selvom vores stærkring UNCSD (FN’s Konference om ke opbakning til princippet om R2P,
Bæredygtig Udvikling i Rio 2012); Responsibility to Protect, selvfølgelig
men som med vedtagelsen af SDG’er- trækker opad – og tak for det!
ne (FN’s Verdensmål for BæFN er en labyrint af akronymer. En verden,
redygtig Udvikling) er blevet
hvor væggene kan synes stivet af bureauafløst af HLPF, High Level
krati og levn fra hedenold.
Political Forum.
For kort tid siden meddelte
Danmark, at man vil fremlægge sin an- Således en tour de force i den labyrint
den VNR, Voluntary National Report, af akronymer, FN-systemet er. En labyom opfølgningen af Bæredygtigheds- rint, hvor væggene kan synes stivet af
målene, til HLPF i 2021. Så må vi håbe, bureaukrati og levn fra hedenold. Men
at vi har fået en national handlingsplan ser du grundigt efter, så finder du ogfor målene inden da.
så både idealismen med dens tro på en
Apropos rapporter: da FN’s Men- bedre verden – og realismen med dens
neskerettighedskommission blev til et indsigt i, at vi bliver nødt til at arbejde
råd (UNHRC) i 2015, etablerede man sammen for at opnå den. Så må vi tage
også UPR, Universal Periodic Review, en ordbog under armen undervejs.
som peer review mekanisme – en ’noget-for-noget’-høring, hvor ikke bare
medlemslandene, men også civilsamfundet kan rejse kritik og komme med
forslag til forbedringer. Til næste år
gennemføres Danmarks tredje UPR,
og 26 danske NGO’er (non-governmental organisations) – herunder
FN-forbundet – har netop sendt en
fælles rapport afsted med 41 anbefalinger til forbedring.
Lad os slutte med, hvad der kunne
være en god nyhed: TPNW blev den
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ns System
The United Nations System

UN
T

Funds Subsidiary
andOrgans
Programmes
Funds and Programmes
UN PRINCIPAL
• Disarmament
Commission Development
U N DP U nited
N ations
UNDP United Nations Development
ORGANS
1

UN
1

Programme
Programme
• Human Rights Council
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FN må bryde ud af sine
guldlænker
Af Christian Friis Bach

FN’s bureaukrati er blevet en hæmsko for organisationens effektivitet.
Der er brug for massive reformer, og
det sker ikke uden pres. Norden kunne være spydspids for denne kamp,
der måske ikke skaber overskrifter,
men er helt afgørende.

re mening at have de samme systemer
og en fælles helpdesk. Konkret ville det
betyde, at to medarbejdere i min IT-afdeling skulle flyttes et par etager ned og
arbejde sammen med nye kollegaer.
Da forslaget skulle behandles på min
styrekomité, som bestod af repræsentanter for vores 56 medlemslande, rakte den russiske repræsentant hånden
op og meddelte, at Rusland var imod
forslaget. Jeg tror, det er en af de få
gange i min karriere, hvor min underkæbe vitterligt ramte bordpladen.
Eksemplet illustrerer FN-sekretariatets
store udfordring: en udtalt detailstyring
fra medlemslandene. Det er knapt så slemt
i FN’s sær- og underorganisationer som
UNICEF, WFP, ILO og UNHCR, men det
har været, og er fortsat, ekstremt i Sekretariatet, der udgør rygraden i FN.

Der var en række forskellige FN-organisationer, herunder UNECE, som
jeg stod i spidsen for, i det historiske
Palais des Nations i Geneve. Hver organisation havde egen IT-opsætning,
egne systemer, egen helpdesk. Det betød, at man på ét kontor kunne bruge
Windows 7, lidt længere nede ad gangen Windows XP og på etagen nedenunder brugte de måske Windows 10.
På et tidspunkt blev jeg og den anden danske undergeneralsekretær,
Michael Møller (leder af
Det er meget vanskeligt som FN-topleder at
UNOG), enige om, at det
stille medarbejdere til ansvar, rekruttere nye
var håbløst ineffektivt, og
dygtige ansatte og tilpasse organisationen.
at det ville give langt me-

Christian Friis Bach (f. 1966) er tidligere udviklingsminister (R) og undergeneralsekretær i FN
samt formand for FN’s økonomiske kommission for Europa. Han har været international chef
i Folkekirkens Nødhjælp, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og arbejdet som journalist
for DR og Radio4. I dag er han direk-tør af importfirmaet Warfair. Christian Friis Bach er uddannet cand.agro. og har en ph.d. i international økonomi.
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Når jeg i min – i øvrigt spændende
og lærerige FN-tid – talte med mine
venner i den private sektor om at være topleder i FN, sagde jeg derfor ofte,
at der kun var tre ting, jeg ikke kunne gøre: hyre, fyre og lave om på organisationen. Det fik mine venner til
lettere vantro at spørge: ”Hvad laver
du så?”

Trægheden kommer dog ikke kun
fra medlemslandene. Også det tunge
FN-bureaukrati har ofte kæmpet mod
reformerne. Adskillige forsøg på at
centralisere og effektivisere helt centrale funktioner som HR, indkøb, økonomistyring og IT er strandede efter
intern modstand mod at afgive finansiering og medarbejdere til de fælles
enheder.
Giv ledelsen større råderum
Forsøg på at skabe mere dynamiske
Udtalelsen sætter tingene på spidsen, HR-regler for at kunne afskedige og
men det er uomtvisteligt, at det var og ansætte medarbejdere er ofte gået på
er meget vanskeligt som FN-topleder grund efter modstand fra den stærke
at stille medarbejdere til ansvar, re- interne FN-fagforening. FN er blevet til
kruttere nye dygtige ansatte og tilpasse det, som mange kalder et ’gyldent bur’,
organisationen. Og det er tre helt cen- hvor de gunstige løn-, pensions- og
trale ledelsesværktøjer.
ansættelsesvilkår gør, at alt for manDet var i høj grad de udfordringer, ge medarbejdere – især i byer som Geder fik FN’s geneneve, København,
De gunstige løn-, pensionsralsekretær AntóParis, Wien og New
og ansættelsesvilkår gør, at
nio Guterres til ved
York – bliver hænalt for mange medarbejdere
sin tiltrædelse at
gende lidt for lænudtale, at netop le- bliver hængende lidt for længe.
ge. Der er brug for at
delsesreformer, anskabe øget dynamik
svarlighed og åbenhed var hans helt og personaleomsætning.
centrale prioriteter.
Detailstyringen er også til dels FN’s
Der er nemlig brug for at sætte FN eget ansvar. I et forsøg på at undgå
fri. Eller mere præcist: der er brug for, korruption, nepotisme, misbrug og fejl
at FN’s ledelse får større råderum og har FN’s sekretariat opbygget et tungt
bedre muligheder for at tilpasse og ud- bureaukrati. Der skulle, så vidt jeg huvikle organisationen til at møde de nye sker, 27 klik til for at få godkendt en
udfordringer.
rejseanmodning i det, som ellers skulDetailstyringen skyldes i høj grad, at le være et nyt og moderne IT-system
FN’s medlemslande ikke stoler på hin- (UMOJA).
anden, og det bliver værre, i takt med
Rekrutteringen af nye medarbejdere
at spændingerne i verden stiger. Med- tog typisk 1-1½ år i en bøvlet og bulemslandene kæmper mod hinanden – reaukratisk proces.
fra medarbejder til medarbejder, budDet er til dels en selvforskyldt plagetlinje til budgetlinje – i FN’s mange ge, der er skabt som følge af manglenkomiteer. Og når elefanterne slås, så de åbenhed. FN-sekretariatet har iktramper de på FN.
ke sikret den nødvendige åbenhed om
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projekter, programmer, budgetter, be- medarbejdere. Enkelte administrative
talinger eller om sager omkring mis- funktioner og organisationer er blevet
brug, korruption og krænkelser.
slået sammen. Der er skabt øget åbenDet har ført til mistro og mistil- hed. Men der er langt igen, før FN blilid og krav om mere kontrol og mere ver en velsmurt maskine. Der er fortsat
bureaukrati fra både medlemslande alt for meget grus.
og ledelsen. FN har væadministrative og ledelsesmæssige reformer
ret i en negativ og nedadburde være en hovedprioritet for FN’s
gående kontrolkrise igenmedlemslande, som ofte kritiserer FN.
nem mange år. Den eneste
måde at bryde ud af den
krise på, er at satse på markant øget
Derudover er der faktisk alt for
åbenhed og opbygning af tillid fra mange tandhjul i FN-maskinen med
medlemslandene.
de op mod 100 forskellige afdelinger,
Da jeg ankom til min FN-organisa- agenturer, fonde, underorganisationer
tion, havde en række projekter været og særorganisationer. Der er brug for
blokeret i flere måneder – enkelte i fle- at sammenlægge, nedlægge, omforme
re år. Vi indførte derfor et nyt initia- en stribe FN-organisationer.
tiv kaldet OpenUNECE, hvor vi skabte
Damplokomotivets mange tandhjul
udstrakt åbenhed om projekter, bud- og dele skal skiftes med ud med en mogetter, betalinger og fremskridt. Det derne elektrisk motor. En start kunne
øgede tilliden til organisationen blandt være at nedlægge de regionale kommedlemslandene, og derefter gik god- missioner, for selv om min kommissikendelsen af nye projekter og pro- on, UNECE, gjorde det godt, så er det
grammer langt nemmere.
regionale FN-lag blevet overflødigt i
takt med dannelsen af flere og flere reFremskridt de senere år
gionale organisationer – fra EU til AU.
Der er heldigvis sket noget de sidste år Opgaverne kunne overføres til de stoi reformprocessen. En række resoluti- re og mere specialiserede (og uafhænoner fra medlemslandene i det navn- gige) FN-organisationer. Helt tilsvakundige femte udvalg i New York har rende for en række af de mindre fonde
bakket op om øget ansvarlighed og ef- og programmer og for sekretariatet for
fektivitet i FN’s store maskinrum.
økonomiske og sociale affærer (DEGeneralsekretæren og lederne af de SA) i New York, der burde nedskaleenkelte FN-organisationer og missio- res markant. Den slags organisatoriske
ner har fået lidt mere ansvar og flere forandringer kunne skabe øget effektimuligheder for selv at tage beslutnin- vitet og fremdrift.
ger. Styringen af landeprogrammerne
er styrket.
Prioriter de administrative reformer
Budgetprocessen er blevet lidt me- Min pointe med denne artikel er, at de
re effektiv. Der er sket forbedringerne i administrative og ledelsesmæssige reprocedurerne for at hyre og forfremme former burde være en hovedprioritet
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for FN’s medlemslande, som ofte kritiserer FN for ineffektivitet, langsommelighed og uduelighed. Men alt for få
lande, diplomater og FN-ambassadører tager opgaven på sig og sikrer, at
der laves de nødvendige undersøgelser,
analyser og forslag, som kunne fremme den administrative reformproces.
Der er få diplomater i New York, der
interesserer sig for, og ved noget om,
ledelse, organisationsteori og administrative procedurer. Det er langt mere
spændende at diskutere resolutioner
om krigen i Syrien, end det er at diskutere administrative reformer, åremålskontrakter for (ledende) medarbejdere
eller flerårige og mere fleksible budgetter. Men netop åremålskontrakter
og fleksible 3-4-årige budgetter kunne
bidrage positivt til FN’s effektivitet og
resultater.
Multilateralismen er under et stort
pres, og det pres vil fortsætte, uanset
hvem der bliver USA’s næste præsident. Det kommer fra stadig flere lande og bunder i stigende nationalisme,
skepsis overfor internationale organisationer og økonomiske besparelser
i medlemslandene. Nedskæringer og

I 2020 I 49

nedprioritering af det internationale
samarbejde begrundes ofte med manglende resultater og eksempler på ineffektivitet og bureaukrati i FN.
Derfor er der brug for at sætte alt
ind på at skabe et mere effektivt internationalt samarbejde og et mere effektivt FN.
Det bør være en nordisk hovedprioritet, fordi netop de nordiske lande
og regeringer, der (som jeg) er stærke tilhængere af FN, kan rejse de svære og kritiske reformemner. De nordiske lande burde etablere en taskforce
af eksperter og topledere, der kunne
hjælpe generalsekretæren med at udarbejde analyser og forslag til den fortsatte reformproces med inspiration fra
de bedste metoder og idéer fra det private erhvervsliv.
FN er en smuk idé og en unik organisation. Problemerne i verden bliver stadigt større og mere komplekse.
Derfor er der akut brug for at styrke
et effektivt multilateralt samarbejde i
FN, der kan føre os frem til løsninger
i fællesskab.
● ● ●
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Verdensmålene har gjort FN
mere relevant end nogensinde
Af Thomas Ravn-Pedersen

Selvom den store 75-årsfest for FN i
slutningen af september måtte aflyses
og blot gennemføres som et virtuelt
videoshow, så står verdensorganisationen måske alligevel i dag stærkere
end nogensinde.

mennesker i alle lande: Hvilken verden
vil du have?
De 10 millioner svar var med til at
forme de 17 verdensmål. Forinden var
et højpanel af 27 fremtrædende personer fra civilsamfund, erhvervsliv og
regeringer kommet med anbefalinCoronakrisen har for langt de fleste ger. FN’s udviklingsprogram, UNDP,
gjort det tydeligt, at verden er så viklet havde gennemført folkelige nationale
ind i hinanden og så skrøbelig og ud- konsultationer i mere end 100 lande,
sat, at verdens 193 lande slet ikke kan og endelig var der 11 overordnede teundvære den jubilerende kæmpe De matiske konsultationer om nogle af de
Forenede Stater.
store, svære og overFN’s stærkeste kort her i
FN’s
stærkeste
ordnede emner i ver2020 er verdensmålene
kort her i 2020 er
densmålene, som for
for bæredygtig udvikling.
Verdensmålene for
eksempel Ghana og
Bæredygtig UdvikDanmarks fælles konling. Alene måden, målene blev skabt sultation om ulighed, der blev afholdt i
på, aftvinger respekt og skaber legiti- København i februar 2013.
mitet. Verdensmålene blev til med den
Ved de konsultationer blev ekspermest inkluderende FN-proces nogen- ter fra alle sektorer samlet til at sikre,
sinde. Blandt andet søsatte daværende at FN havde den bedste og mest opdageneralsekretær Ban Ki-moon verdens terede viden om klodens udfordringer.
hidtil største befolkningsundersøgel- Forberedelserne endte med en såkaldt
se. Her spurgte det før så lukkede og åben arbejdsgruppe, nedsat af FN’s gebureaukratiske organ helt almindelige neralforsamling i 2013. Her var 70 af

Thomas Ravn-Pedersen (f. 1962) er uddannet journalist og Master of Public Governance fra
CBS. Han har arbejdet for DR og en haft række roller i civilsamfundet i forskellige fonde, bestyrelser og NGO’er. Han er i dag direktør og chefredaktør ved Verdens Bedste Nyheder.
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FN’s 93 lande med til at forhandle ver- ved beslutningsprocesser og projekter
densmålene på plads.
over hele verden – og målene har giDette gigantiske forarbejde gav ver- vet FN en popularitet og endnu større
densmålsprocessen en åbenhed og in- relevans.
klusion, hvor medlemsstater, civilsamDet kan man ved selvsyn erfare, hvis
fund, erhvervsliv, den akademiske man stiller sig på Rådhuspladsen i Køverden og enkeltpersoner kunne være benhavn. Her er verdensmålene nu at
med. Og man må sige, at FN i den grad finde som lysreklame på den dyreste
havde lært af 2015-måMeget tyder på, at forhenværende FN-generallenes meget udskældsekretær Kofi Annans gamle vision om at åbne
te tilkomst, fordi der
FN op – og at invitere erhvervsliv og civilsamfund
dengang i 2001 ikke var
en eneste høring, ingen med ind i magtens haller er lykkedes.
inddragelse og ingen
åbenhed om processen. Pludselig var danske adresse hos Dansk Industri i
de otte 2015-mål der bare, udarbejdet krydset Vesterbrogade og H.C. Anderadministrativt af en lille ekspertgruppe sens Boulevard. Øverst oppe på Indunedsat af daværende FN-generalsekre- striens Hus lyser verdensmålene ud i
tær Kofi Annan. Og det resulterede re- natten.
elt i, at 2015-målene først for alvor slog
Meget tyder på, at forhenværende
an med to-tre års forsinkelse i 2003.
FN-generalsekretær Kofi Annans gamle vision om at åbne FN op – og at inEngagerede bredt
vitere erhvervsliv og civilsamfund med
Verdensmålene – derimod – blev født ind i magtens haller er lykkedes.
med en indtil da uset stærk global folCivilsamfundet og erhvervslivet har
kelig kampagne i ryggen, fordi det med verdensmålene dæmpet de evinlykkedes at inddrage og involvere ci- delige blokerende forbehold og kritik
vilsamfund, erhvervsliv og forskere i af hinanden og af det lidt tunge FN-apforberedelserne. Derved blev det nem- parat. Særligt det 17. mål om ”Partmere for staterne at modtage, færdig- nerskaber for handling” understreger,
forhandle og vedtage målene i enighed, hvad det er, der skal til for at klare verfordi der var sikret så bredt et ejerskab dens største udfordringer: Fra corona
undervejs.
til klima og biodiversitet. Ingen sektor
Måden, som omverdenen har ser- kan klare disse enorme udfordringer
vet verdensmålene så effektivt og alene. Måske vil det lykkes for os ved
vedholdende tilbage til FN-hoved- samarbejde og i fællesskab.
kvarteret, har betydet, at selv de mest
gnavne embedsfolk kan se, at The Glo- FN er blevet trendsætter
bal Goals med de 17 farvestrålende På den måde har de tidligere så støvede
ikoner og verdensmålshjulet udover og udskældte Forenede Nationer med
at være et nydeligt skrevet 35-siders verdensmålene formået at blive trendAgenda 2030-dokument også rykker sættere. Verdensmålene har skabt nye
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styringsparadigmer og båret bæredygtighed helt ind på børserne, i investeringerne og sågar helt ind i kernen af
EU, hvor selv Det Europæiske Semester, EU’s økonomiske styringsorgan,
er blevet lagt om, så de følger de 17
verdensmål.
Flere og flere multinationale firmaer indarbejder verdensmålene i deres virksomhedsstrategier. Det er det
magtfulde globale netværk af mobiltelefoniudbydere GSMA et godt
eksempel på. GSMA ændrede simpelthen sin formålsbeskrivelse efter
verdensmålene og lovede, at de med
verdens mobiltelefonselskaber i ryggen ville løfte deres del af verdensmål
9 om robust infrastruktur og adgang til
informationsteknologi.
Også i Danmark kan man se, hvordan verdensmålene indgår i flere af
de allerstørste danske industrifyrtårnes salgsstrategier, og hvordan verdensmålene bliver anvendt til at beskrive, hvorfor de sælger energirigtige
pumper, bygger vindmølleparker eller
sælger enzymer og gode bakterier.
Tidligere ville noget som industrien kaster sig over ikke også kunne tiltrække opbakning fra civilsamfundet. Men også her overrasker FN
ved at skrive princippet om ’Leave
No One Behind’ ind i kernen af verdensmålene. Den røde tråd om, at ingen
må lades i stikken, som princippet hedder på dansk, betyder, at de allermest
udsatte, og dem, der er sværest at nå,
også er omfattet af målene. Derved er
der også noget i verdensmålene for solidaritets- og rettighedsorganisationer.
Verdensmålene er blevet gjort flotte
og farverige med ikoner og hjulet med
TEMA: FN 75 ÅR

de 17 felter. Men det er ikke bare staffage eller noget, man kan blæse op på
murene af FN’s hovedkvarter.
Målene rummer med sine 169 delmål og mere end 200 indikatorer helt
konkrete rammer og guidelines til,
hvilken retning verden skal bevæge sig
i. Derfor ville det også være helt forfejlet at feje verdensmålene til side i lyset af den nuværende coronapandemi.
Verdensmålene er ikke noget, vi kan
vente med at se på, til vi har håndteret
den nuværende pandemi. Verdensmålene viser derimod vejen til, hvordan
verden kan rejse sig igen.
Genopbyg bedre
I FN-systemet bliver denne vej omtalt som ’build back better’. Begrebet
er egentlig en fagterm, der hidtil mest
blev brugt blandt fagfolk inden for katastrofemanagement. Men visionen
’build back better’ blev introduceret til
den bredere omverden, efter tsunamien i december 2004 ramte kysterne ved
Det Indiske Ocean og kostede mere
end 200.000 mennesker livet.
Den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton var udnævnt som
FN’s generalsekretærs særlige repræsentant for tsunamigenopretning, og
det var Clinton, der i den forbindelse
fremhævede vigtigheden af, at de ødelagte samfund ikke blot skulle genopbygges, men at man nu havde chancen
for at genopbygge dem endnu bedre
end før.
Coronavirus har også skyllet ind
over kloden som en tsunami, og der
er ingen tvivl om, at der venter et omfattende genopbygningsarbejde foran.
Men denne gang er det ikke ’bare’ byg-
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ninger og infrastruktur, der skal rejses igen. Det er hele samfundsstrukturer, industrier og sektorer, der er brudt
sammen – eller i hvert fald kraftigt slået
tilbage – som følge af pandemien og de
omfattende nedlukninger verden over.
Allerede i pandemiens første måned fik
det verdensorganisationen på banen
med opfordring til med verdensmålene at ’sætte det lange lys på’. Og FNgeneralsekretær António Guterres er
lykkedes med at lancere build back better-strategien på tværs af hele FN-organisationen: ”Den nuværende krise
er et wake-upcall uden fortilfælde. Vi
er nødt til at vende behovet for genopretning til en reel mulighed for at gøre
tingene rigtigt i fremtiden”. Muligheden for at gøre tingene rigtig i fremtiden handler for Guterres i høj grad om
at ’build back greener’, som han har
gjort det klart ved flere lejligheder.
Det bedste alternativ
Det må være evident for enhver, at FN
siden stiftelsen i 1945 – i kølvandet på
den ødelæggende Anden Verdenskrig
– har spillet en enorm rolle på verdensscenen og bragt lande sammen om at
tackle problemer, der overskrider de
nationale grænser, og som intet land
kan løse på egen hånd.
75 år med FN har givet os rettigheder
og velfærd. Det internationale samarbejde har styrket kampen mod sygdomme. Fattigdom er reduceret og børn
er kommet i skole. Selvom de mange
fredsmissioner ikke altid har været succesfulde, så har FN afbødet konflikter
og givet os fred i en grad, menneskeheden ikke har oplevet tidligere.
I år yder FN mad og hjælp til 100 milli-
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oner mennesker i 88 lande, og verdensorganisationen leverer vacciner til 45
procent af verdens børn.
Både coronavirus såvel som klimaforandringer og biodiversitetskrise er
udfordringer af en størrelse og karakter, det er umuligt for noget land at løse alene. Derfor er FN den bedst tænkelige arena, som de udfordringer skal
løses i.
Winston Churchill bemærkede engang, at ”demokrati er den værst tænkelige styreform – når man ser bort fra
alle de andre”. Sådan er det også med
FN: Det er ikke et optimalt system for
internationalt samarbejde, men det er
så ufatteligt meget bedre end ingenting.
FN er til tider en teknokratisk, langsom og besværlig størrelse. Men sådan
er det nu engang, når alle verdens 193
nationer skal enes om noget. Og en
organisation som FN kan aldrig blive
bedre og mere effektiv, end medlemslandene tillader.
Den store opgave for FN her i jubilæumsåret kunne derfor være at benytte
den øgede opbakning, verdensmålenes
popularitet og den styrkede relevans til
også at tage kritikken af det ineffektive
og stive til sig. Måske det ovenikøbet
allerede er på vej? I hvert fald har den
danske topdiplomat og nyvalgte formand for FN-forbundet Jens Christian
Wandel de seneste to år haft ansættelse lige under Guterres i FN-hovedkvarteret med én eneste opgave: Gør den
udskældte verdensorganisation mere effektiv og langt bedre til at løse de
problemer, verden står over for.
● ● ●
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FN er ikke nok. Demokratierne
må finde et andet forum
Af Jonas Parello-Plesner

FN er begrænset af sine medlemmers
interesser og har derfor sin primære funktion i det mere apolitiske felt.
Det bør holde sig til vacciner, katastrofebistand og enkelte fredsbevarende missioner. Kampen for frihed
og demokrati skal føres andetsteds.
De Forenede Nationer fylder 75 år i år,
hvilket fejres. Men der er blinde vinkler i FN-samarbejdet. Hvis demokratiske værdier skal sikres over hele verden, er det ikke igennem FN. Det skal
foregå indenfor andre formater, hvor
demokrati og frihed sættes først – og
ikke blot tækkes verdens despoter,
som desværre ofte bliver normen i FN.
FN opstod af asken efter Anden
Verdenskrigs ødelæggelser med en
ambition om at sikre freden fremover.
FN ses dermed som toppen af fødekæden af internationalt samarbejde, der
sikrer både fred i verden til katastrofehjælp og vaccinationer i udviklingslan-

de. Nogle af de mangeartede missioner
har FN udført godt, nogle mindre godt
og nogle decideret ringe. Internationalt
samarbejde er ikke en værdi i sig selv.
Og FN-stemplet er ikke nok i sig selv.
Det skal give resultater for at kvalificere som effektiv multilateralisme.
I 2001, som ung fuldmægtig i Udenrigsministeriet, deltog jeg i UNIDO’s
generalforsamling. Hvis De, kære læser, ikke har hørt om organisationen,
er der en god grund dertil. På papiret
er organisationen dedikeret til industriel udvikling – praktisk talt kunne
den forsvinde ud af det multilaterale
alfabet, uden at nogen ville opdage det.
Generalforsamlingen dengang var
mit første møde med bureaukratisk
tidsspilde med formålsløse resolutioner. Heldigvis beskar Danmark senere
hen støtten til UNIDO. USA havde allerede trukket sin støtte tilbage i midten af 1990’erne. Nu har Kina overtaget
generaldirektørposten og bruger for-
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mentligt mest UNIDO til at inficere FN ligt med stemmer i den multilaterale
med sine autoritære standarder.
basar.
Det er derfor en konkret afvejning,
Med sådan en baggrund er det svært
om det giver mening at være medlem at se FN blive handlekraftigt på friaf FN-organisationer, som ikke lever hedsrettigheder. Det er som sådan ikke
op til deres formålsparagraf. Særligt kun FN’s skyld, men beror på medlemUSA, der er en af FN’s grundlæggere, merne af klubben, hvor en god del af
har i stigenmedlemsstaterSærligt USA, der er en af FN’s grundde grad trukne ikke kan dølæggere, har i stigende grad trukket
ket sig fra dele
je frihed og desig fra dele af FN-samarbejdet.
af FN-samarmokrati. De er
bejdet. Under
modstandere af
præsident Trump har det været fra sådanne værdier på hjemmefronten,
klimasamarbejdet (en fejl, i min op- om det er Kinas enerådige Kommutik), UNESCO og FN’s Menneskeret- nistiske Parti, Vladimir Putin og hans
tighedsråd. På det sidste område kan gamle KGB-kammerater eller Golfens
jeg følge rationalet i den amerikan- enevældige islamiske konger. Derfor
ske tilgang. USA’s FN-hold forsøg- ønsker de heller ikke, at demokrati blite ihærdigt at få nødvendige ændrin- ver promoveret i FN. På samme vis er
ger, for eksempel øget inddragelse af verdensmålene kemisk renset for hencivilsamfundet og hårdtslående reso- visninger til demokrati, da de ellers
lutioner ved konkrete overgreb, igen- ikke kunne overleve i FN. De ligner
nem – uden held. Daværende ameri- nærmere en kinesisk udviklingsplan,
kanske FN-ambassadør Nikki Haleys hvor folk løftes ud af fattigdom, men
afskedssalut ved udmeldelsen i 2018 ikke går skridtet videre mod frihed og
var at sammenligne Menneskerettig- demokrati.
hedsrådet med en ’sump’, der beskyttede menneskerettighedsovertræderne Behov for alternative fora
i stedet for ofrene.
Derfor er der brug for alternative fora
Sandt nok. Og for nylig understre- til at sikre samarbejdet mellem demogede Menneskerettighedsrådet igen, kratier. Det er også blevet understrehvor lidt det har med forbedringer get af pandemiforløbet med Verdensaf menneskerettigheder at gøre, ved sundhedsorganisationen (WHO), som
at vælge de to autoritære stormagter var alt for følgagtig over for FolkereKina og Rusland ind. De fik følge- publikken Kinas indledningsvis meskab af Cuba, Usbekistan og Pakistan. get mangelfulde informationer om
Saudi-Arabien – hvor regimet hakker coronaepidemien.
oppositionsjournalister i småstykker
Man skulle lige have gennemført
– kom dog ikke ind. Der er måske alli- et lokalt kalas i Kommunistpartiet i
gevel visse nedre grænser i FN. Men det Wuhan i midtjanuar, før man oplyste
kan også lige så vel skyldes, at Saudi- WHO og omverdenen om, at sygdomArabien ikke fik købt tilstrække- men smittede fra menneske til menTEMA: FN 75 ÅR
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neske. Taiwan, der havde prøvet det
før med Kinas uigennemsigtighed i
SARS-forløbet i 2003, begyndte allerede i slut december at screene rejsende
fra Wuhan.
I det hele taget fremviste det demokratiske Taiwan en eksemplarisk indsats imod corona, blandt andet ved
brug af teknologi, men uden Fastlandskinas mangel på respekt for individets
rettigheder. Derfor ville det også have
givet god mening, hvis Taiwan kunne have deltaget og fortalt internationalt herom i WHO, men det forhindrede WHO-sekretariatet, presset af
Kina. Udelukkelsen skete på trods af
USA’s og mange andre landes, inklusive Danmarks, opfordring til taiwansk
deltagelse.
Det rejser jo spørgsmålet, om der
er brug for et forstærket samarbejde
mellem velfunderede og transparente demokratier på sundhedsområdet,
hvor man stole på hinandens grundlæggende tilgang. USA valgte – lidt
forhastet – at trække sig helt ud af
WHO, hvilket jo giver Kina mulighed
for i endnu højere grad at marionetdiktere organisationen. Stormagtskonflikten mellem Kina og USA kommer i årene fremover til at overskygge

verdens demokratier om at fastsætte
regelsættet for fremtidens teknologi.
Det gælder fra ansigtsgodkendelse til
regler for kunstig intelligens og for sikkerheden i 5G-netværk. Hvis vi nøler,
så sætter særligt Kina sine frihedsundertrykkende standarder ind i stedet
for. Og Rusland har vist sin kapacitet
til at være en evig drillepind i demokratiske valg ved hjælp af social mediemanipulering. Det skal vi stå fælles om
at imødegå.
Derfor er der brug for at samle demokratiske kræfter både blandt politiske ledere og demokratiaktivister. I
2017 oprettede tidligere statsminister
Anders Fogh Rasmussen demokratifonden Alliance of Democracies Foundation, hvis formål er netop at styrke
samarbejdet mellem verdens demokratier i en tid, hvor både Rusland og
Kina svinger i en mere og mere autoritær retning, samt hvor de veletablerede demokratier også udhules indefra.
Fonden er også et bud på et civilsamfundsalternativ, når der er handlingslammelse i det klassiske multilaterale
samarbejde, som er tæt knyttet til USA.
Projektet får opbakning af blandt andet
Joe Biden, som i 2018 var hovedtaler til
det årlige topmøde i København. Biden var også stiftende medStormagtskonflikten mellem Kina og USA
lem af den transatlantiske
kommer i årene fremover til at overskygge
kommission mod ekstern
mulighederne for internationalt samarbejde.
valgindblanding, som Fogh
Rasmussen stiftede som remulighederne for internationalt sam- aktion på den russiske indblanding i
arbejde, hvilket den manglende fæl- det amerikanske valg i 2016. Som del af
les krisestyring under den nuværende sit valgprogram talte Biden også om at
pandemi også understreger.
styrke samarbejdet mellem demokraDer er for eksempel også kraftigt tier. I planerne om det globale demobrug for et øget samarbejde mellem kratisamarbejde taler Biden heller ikke
TEMA: FN 75 ÅR
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om FN, men andre løse multilaterale
formater, der dog med tiden kan blive
mere fasttømrede.
Derfor, FN: tillykke med de 75 år.
Hold dig til områder, du er god til.
Oftest det mest praktiske: vaccinationer, klart definerede fredsbevarende
missioner, katastrofebistand, og sta-
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bilisering, hvor jeg ved selvsyn så det
imponerende arbejde i Irak i efter IS’
hærgen, anført af Lise Grande fra FN.
Men i forsvaret for demokrati og frihed
skal vi samles hinsides FN.
● ● ●
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USA må ikke opgive FN
Af Kristine Lee, Foreign Affairs

Når Amerika trækker sig, vinder Kina.
Denne uge (skrevet 24. september, red.)
afholder FN’s Generalforsamling sin
første virtuelle samling af verdensledere
nogensinde. Det har været en kompliceret begivenhed for Washington. I sin
indspillede tale til generalforsamlingen
tirsdag hudflettede den amerikanske
præsident Donald Trump Kina for ikke at være i stand til at begrænse spredningen af det nye coronavirus til resten
af verden. Men utilstrækkelighederne i hans egen administrations håndtering overskyggede hans budskab.
Trump-administrationen har fået USA
til at vende sig indad og trække sig tilbage fra FN, senest ved drastisk at trække
sig tilbage fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) under pandemien.
I juni forklarede den nationale sikkerhedsrådgiver Robert O’Brien, at USA
gjorde en ende på forholdet til WHO, fordi agenturets ”svar på pandemien viste, at
det er tæt knyttet til Kina.” Administrationen hævder at stå over for et binært valg
mellem enten at trække sig tilbage fra eller
samarbejde med FN-agenturer, der ligger
under for autoritære interesser. Men det
er en falsk dikotomi.
Amerikanske nedskæringer tjener
kun til at styrke Kina. Beijing er ivrig efter at udvide sin indflydelse på verdensscenen for at tjene sine egne snævre
TEMA: FN 75 ÅR

interesser, og amerikansk tilbagetrækning har skubbet de trængte FN-agenturer yderligere ind i Kinas bane og i
sidste ende gjort verden mindre imødekommende over for amerikanske interesser. I stedet for at trække sig tilbage,
bør USA bruge omhyggeligt kalibrerede
økonomiske incitamenter til at fremme
reformer mod en dagsorden, der er mere i tråd med dets interesser og værdier. En sådan tilgang ville gøre det muligt
for Washington at sløve Kinas voksende indflydelse, hvor det er nødvendigt,
og til at sætte retningen for FN-agenturer, begyndende med WHO.
Uenighed fører til fald
Meningsmålinger antyder, at den amerikanske offentlighed generelt har et
positivt syn på FN, og en undersøgelse fra 2020 viste endda, at mere end 70
procent af amerikanerne støtter en genindtræden i WHO. Men visse politikere
har sået tvivl om nyttigheden af et amerikansk engagement. Allerede før pandemien – og især siden det amerikanske præsidentvalg i 2016 – har forskere,
inklusive Stewart Patrick på denne avis’
sider (Foreign Affairs, red.), spildt tønder af blæk på at diskutere de præcise
definitioner, den fremtidige retning, og
den kommende opløsning af den liberale internationale verdensorden, som FN
er indbegrebet af.

UDENRIGS 4

I 2020 I 59

Under valgkampagnen i 2016 fordøm- til De Forenede Nationer og har langt
te Trump mindeværdigt ”globalis- færre diplomatiske midler. Men Kina
mens falske sang” og lovede at afvise har vist, at det ved, hvordan man brude ”internationale unioner, der... træk- ger den indflydelse, det besidder, meker Amerika ned.” I overensstemmel- get mere strategisk og ofte mere skrupse med denne opfattelse udarbejdede pelløst, end USA er villig til at gøre.
Trump-administrationen helt i sin beTag WHO. USA har historisk været
gyndelse en bekendtgørelse om at skære WHO’s største bidragsyder og tegnet sig
amerikanske indbetalinger til FN med for cirka 15 procent af agenturets budget
så meget som 40 procent og hævdede, i modsætning til Kinas kun 0,2 procent.
at sådanne investeringer ikke tjente de Men i 2017 blev den Beijing-støttede
amerikanske skatteyderes interesser.
kandidat Tedros Adhanom GhebreyePræsidentens tilhængere i senatet gen- sus valgt til generaldirektør for WHO.
tog denne opfattelse. Som det lød fra Rob Efter at han var tiltrådt, gentog Tedros
Portman, den republikanske senator fra Beijings opfordring til en ’Sundhedens
Ohio: ”Når alle vores skatteydere beta- Silkevej’, som ville bringe kinesiskstøtler cirka 22 procent af FN-budgettet, tror tet sundhedspleje til udviklingslande.
jeg, de forventer at se
Kina har vist, at det ved, hvordan man bruger den
en mere effektiv orgaindflydelse, det besidder, meget mere strategisk og
nisation, der er mere
ofte mere skruppelløst, end USA er villig til at gøre.
objektiv og mere i tråd
med vores værdier.”
I 2016 argumenterede senator Lindsey Dette forår støttede USA Taiwans anGraham, republikaner fra South Caro- modning om optagelse i WHO’s Verlina, ligeledes: ”Hvis man ikke kan vise denssundhedsforsamling med den bedet amerikanske folk, at internationale grundelse, at øen havde præsteret et af
organisationer kan være mere ansvarli- verdens mest succesrige svar på COge, vil der ske et brud.”
VID-19-pandemien – men WHO bøjeTrump-administrationen har sat sig de sig for det kinesiske pres for at udefor at omsætte denne impuls til poli- lukke Taipei fra mødet.
tik. Men hvis USA trækker sig ud af
USA annoncerede formelt dets tilFN-agenturer uden at have klare al- bagetrækning fra WHO i juli 2020 og
ternativer på plads, vil verden i sidste styrkede derved yderligere Kina og
ende blive mere fjendtlig over for ame- dets autoritære indflydelse. Kina medrikanske værdier og interesser. Dette delte straks, at det ville donere 2 milscenarie har udfoldet sig i realtid, må- liarder dollars til FN til bekæmpelse
ske ingen steder på mere alarmerende af COVID-19 og udråbte sig selv som
vis end i WHO.
”forsvarer af den internationale orden”.
Zhao Lijian, en talsmand for det kineEt eksempel til skræk og advarsel
siske udenrigsministerium, glædede sig
Sammenlignet med USA har Beijing over, at Kina havde bidraget til ”globalt
ydet meget mindre økonomiske bidrag folkesundhedssamarbejde som et anTEMA: FN 75 ÅR
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svarligt større land”, mens USA ”løber I 2017 forlod Washington UNESCO.
fra sit ansvar og underminerer global Beijing brugte senere sin nyfundne
solidaritet i bekæmpelsen af virussen.”
indflydelse til at få organisationens tilKina sidder på organisationens pen- slutning til sit Belt and Road-initiativ
gekasse og er uden modstand fra ame- og til at forsøge at fordoble antallet af
rikansk ledelse, og er således nu i en kinesiske medarbejdere i agenturet. I
position hvor det kan udøve upassen- 2018 trak USA sig ud af FN’s Mennede indflydelse over angiveligt uafhæn- skerettighedsråd. Siden da har Kina i
gige WHO-ledede undersøgelser af vi- det væsentlige fået Rådets kritik af dets
russens oprindelse. WHO-eksperter, voldsomme krænkelse af menneskeder udfører underrettighederne til at
Mens Beijing æder sig ind
søgelsen, har endnu
forstumme, herunpå FN, har USA’s tilgang til
ikke besøgt Wuhan,
der massetilbageholorganisationen i bedste fald
der i vid udstrækdelserne af muslimer
ning anses for at væ- været vankelmodig og reaktiv.
i Xinjiang.
re det oprindelige
Mens Beijing æder
epicenter for pandemien, hvilket frem- sig ind på FN, har USA’s tilgang til ormer bekymringer over undersøgelsens ganisationen i bedste fald været vannøjagtighed, og om den muligvis ligger kelmodig og reaktiv. Washington har
under for kinesiske interesser.
dinglet amerikansk finansiering – og
Samtidig med at Beijing benytter lej- truslen om at lukke for hanen – over
ligheden til at lede multilateral sund- FN-agenturer, der trodser dets intereshedsforvaltning, kan de også bruge ser. I oktober 2018 truede Washington
WHO til at tvinge FN-medlemslande med at kappe båndene til Universal
til at støtte sine interesser. I septem- Postal Union, et FN-organ, der har til
ber afslørede WHO en global plan for opgave at regulere den internationavaccineudvikling og distribution – som le posttjeneste, for dets praksis med at
hverken Kina eller USA har godkendt. give Kina lavere forsendelsesrater end
Beijing kan måske slå USA og dets alli- USA. Dette træk, som akkurat blev
erede i kapløbet om at udvikle en CO- undgået, ville have udløst en global
VID-19-vaccine. Med en uforholds- postkrise. Det ubehagelig hændelsesmæssig indflydelse over WHO kan forløb i WHO antyder, at en sådan takKina derefter bruge fortrinsadgang til tik bliver mere og mere kontraproduksin vaccine som et forhandlingsmiddel tiv. USA er nødt til at finde en måde at
til at vinde medlemslandenes støtte til interagere med FN på, som kan fremsine holdninger, såsom at isolere Tai- me dets interesser.
wan eller forebygge kritik af dets politik i Hongkong, Tibet eller Xinjiang.
Stadig en spiller
WHO er langt fra det eneste I maj gav Trump WHO 30 dage til at
FN-agentur, der er begyndt at hæl- forpligte sig til ”større væsentlige forde mod Beijing – og USA’s tilbage- bedringer”, hvis ikke USA skulle træktrækning har fremskyndet tendensen. ke sin finansiering og forlade samTEMA: FN 75 ÅR
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arbejdet. Men USA definerede ikke
disse forbedringer, endsige ydede ledelse eller støtte til det økonomisk
trængte agentur, der havde til opgave
at gennemføre dem.
USA er nødt til at tilbyde FN-agenturer et overbevisende alternativ til autoritære værdier og lederskab, hvis det ønsker, at de skal være mere effektive og
mere på linje med dets dagsorden. Positive økonomiske incitamenter har større
sandsynlighed for at tilskynde til reform
end hårde ultimatummer, især taget i betragtning at Beijing er klar til at fylde de
kister, som USA efterlader tomme.
Washington kunne begynde med at
genetablere en del af sin tidligere finansiering til WHO. Derefter kunne USA
forpligte sig til årligt at forhøje dette beløb, hvis agenturet overholder visse betingelser: for eksempel genoprettelse af
Taiwans observatørstatus ved Verdenssundhedsforsamlingen eller ansættelse
af flere amerikanere til at besætte agenturets ledende stillinger. I takt med at
WHO opfylder disse benchmarks, bør
Washington styrke USA’s indflydelse på
FN ved at tilskynde private partnerskaber mellem WHO og amerikanske teknologivirksomheder, der udfører projekter relateret til global folkesundhed.
Washington kunne åbent forhandle sådanne incitamentsstrukturer med
FN-agenturer og derved tegne en skarp
kontrast til Beijings stil med hemmelige aftaler og tvang. Kina uddeler belønninger og truer med gengældelse for at
presse regeringer til at støtte sine politikker og dets kandidater til lederstillinger.
Derimod bør USA samarbejde med ligesindede lande og FN-ledere for at gennemføre valg til agenturerne mere åbent
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og kodificere standarder for gennemsigtighed i deres virksomhed. Det er værd
at fremhæve, at først efter at Australien,
EU og andre demokratier offentligt lobbyede WHO og mobiliserede bred støtte,
forpligtede agenturet sig til at foretage en
uafhængig undersøgelse af oprindelsen
af det nye coronavirus.
USA bør sørge for at besætte de ledige stillinger inden for sin egen regering,
der arbejder med FN, og de må fortsætte med at sende højt profilerede embedsmænd og talentfulde diplomater til at repræsentere amerikanske interesser der.
Det bør yderligere samarbejde med allierede tidligt i processen for at promovere
amerikanskstøttede kandidater til at lede
vigtige specialiserede agenturer.
Sådanne foranstaltninger ville ikke
udgøre en mirakelløsning, men de ville vise, at USA stadig er en spiller og
stadig kan lede. Dermed ville de give
Washington en bedre chance for at få
indflydelse på resultaterne, end hvis
man blot kaster håndklædet i ringet.

Oversat fra engelsk
af Ane Dalegaard Hansen
Først publiceret i Foreign Affairs
24. september 2020.
● ● ●
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Verden – og Danmark
– står ved en korsvej
Af Jeppe Kofod, udenrigsminister (S)

Hvilken verden vil vi give videre til de
generationer, der følger efter os? En
mere sikker verden. En grønnere og
mere bæredygtig verden. En mere lige og velstående verden, hvor flere løftes ud af fattigdom og får del i den velstand, vi skaber sammen. Og en mere
retfærdig verden, hvor demokrati og
menneskerettigheder vinder frem.
At give en bedre verden videre er den
generationskontrakt, vi skal overholde. Det, vi bliver målt på – og skal måles på – af de generationer, der følger
efter os.
Siden Anden Verdenskrig har skiftende generationer givet stafetten videre med rank ryg. Verdens gang har aldrig været lineær. Langtfra. Men hver
generation har bragt verden fremad:
Millioner løftet ud af fattigdom, demokrati og menneskerettigheder slog rod
fra Sydamerika og Sydøstasien. For
første gang i 75 år er der nu en reel ri-

siko for, at vi bryder generationskontrakten. At vi giver en verden videre,
hvor udfordringerne er større og regningen dyrere, end da min egen generation overtog roret.
Den regelbaserede internationale orden, som er afgørende for Danmarks tryghed og velstand, slår sprækker. Rivaliseringen mellem USA og
Kina bliver stadig mere omsiggribende
– fra WTO til WHO, fra værdikæder
til værdipolitik. Årtiers fremskridt for
demokrati og menneskerettigheder er
under pres og flere steder på retur. Klimakrisen trænger sig på med ildevarslende hast. Vi ser de største flygtningestrømme i syv årtier. Og mens nye
trusler blusser op i cyberspace, buldrer den gamle sikkerhedspolitik tilbage fra fortiden: brug af kemiske våben
mod civile, kyniske forsøg på at gentegne landegrænser med rå magt, nedrustningsaftaler afløses af trusler om
våbenkapløb.

Jeppe Kofod (f. 1974) er Danmarks udenrigsminister (S). Han var medlem af Europa-Parlamentet 2014-2019, Medlem af Folketinget 2000-2013, formand for Udenrigspolitisk Nævn
2011-2013 og næstformand for Nævnet 2001-2008. Han har en bachelor i Socialvidenskab
fra Roskilde Universitet og en Master of Public Administration fra Harvard University.
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Tendenserne er blevet skærpet af CO- Enten styrker og reformerer vi de forVID-19-pandemien. Krisen har inten- pligtende fællesskaber, vi er en del af
siveret stormagtrivaliseringen. Øget – eller også forvitrer de, og så bliver
byrden på Europas i forvejen belaste- det langt vanskeligere at finde fælles
de nærområder. Krisen har opbrudt løsninger på globale udfordringer som
værdikæder og ramt dansk eksport, klima, migration og terror. Enten fastder tegner sig for omkring 800.000 holder og øger vi respekten om demodanske arbejdspladser. Og selvom vi krati, menneskerettigheder og de bastadig holder den grønne fane højt i sale spilleregler mellem lande – ellers
Danmark, truer den økonomiske kri- går vi en mere rå, mere uretfærdig og
se med at udskyde verdens bydende mere usikker tid i møde. Og hvis ikke
nødvendige grønne omstilling. Endelig vi leverer, mister fremtidens generatiohar analyseinstituttet Freedom House ner tilliden til selvsamme fællesskaber
observeret demokratiske tilbageskridt og værdier.
i 80 – 80! – lande verden over under
Danmark kan ikke hvile i troen på,
COVID-19.
at andre tager kampen for os. Vi må
Jeg ridser dette dystre billede op, for- løfte vores del af ansvaret. Ellers risikedi det er afgørende at forstå, hvad der rer vi, at andre lande, med andre værer på spil. Verden
dier end vores,
Enten styrker og reformerer vi de
står ved en korsbestemmer udfalforpligtende fællesskaber, vi er en det. Så risikerer vi
vej. De kommende
del af – eller også forvitrer de.
år afgør, om geneat bryde generatirationskontrakten
onskontrakten. Vi
overholdes. Udfaldet bestemmes af en skal tage ansvar i verden, for Danmark.
global værdikamp, der lige nu tager fart.
Det er grunden til, at jeg har igangsat
Vi ser et voksende pres for at trække arbejdet med en ny udenrigs- og sikverden væk fra et tillidsbaseret interna- kerhedspolitisk strategi. Den skal ruste
tionalt samarbejde, hvor en aftale er en os til at varetage vores interesser i den
aftale, og regler trumfer magt. Troen på globale værdikamp, der raser, og over
forpligtende fællesskaber som FN og på for det skærpede trusselsbillede, vi ser.
muligheden for at finde globale svar på Det starter med, at strategien fremsættidens største udfordringer svinder ind. ter klare værdipolitiske pejlemærker
Det er kun fem år siden, at verden ene- for dansk udenrigspolitik. Uden klades om verdensmålene og Parisaftalen. re værdier kan vi ikke fremme danske
Men i udenrigspolitiske år er der gået interesser.
en menneskealder siden 2015. Samtidig
sættes der stadig større spørgsmålstegn Værdipolitiske pejlemærker
ved legitimiteten af demokrati og men- Mine værdipolitiske pejlemærker er
neskerettigheder som universelle mål. troen på ret og pligt, lighed og stærke
Debatten raser i FN’s Menneskerettig- fællesskaber, at spillereglerne skal væhedsråd. Selv i Europa er retsstatsprin- re ens for alle og at de bredeste skuldcipperne under pres.
re skal løfte mest. Det er disse værdier,
TEMA: FN 75 ÅR

64 I UDENRIGS 4

I 2020

jeg tager afsæt i, når jeg som udenrigsminister sætter klimadiplomati i højsædet, kæmper for et mere retfærdigt
internationalt asylsystem, arbejder for
et tættere udenrigspolitisk samarbejde i Rigsfællesskab eller presser på for
sanktioner mod Lukasjenko i Hviderusland og de russiske bagmænd for
giftangrebet mod Navalnyj. Og det er
disse værdier, jeg ønsker at knæsætte
i dansk udenrigspolitik igennem en ny
dansk strategi, som regeringen vil lægge frem til foråret. For hvis vi tager vores værdier for givet, er vi allerede ved
at miste dem.
Dette nummer af Udenrigs er viet
til FN i anledningen af, at organisationen rundede 75 år i oktober. Så lad
mig slutte af med nogle betragtninger
om FN: FN blev, som bekendt, grundlagt på ruinerne af Anden Verdenskrig.
På én og samme tid er organisationen
en bærende søjle i vores globale fællesskab og en skaderamt kampplads
for den tiltagende globale værdikamp,
vi er vidne til. Stormagtsrivaliseringen
mellem USA og Kina har de seneste år
udspillet sig for tiltagende kraft i FN’s
Sikkerhedsråd. Tilsat Ruslands kyniske realpolitiske adfærd er resultatet et
Sikkerhedsråd, der er historisk splittet.
Verdens vigtigste sikkerhedspolitiske
organ har ofte stået handlingslammet
over for konflikter som Syrien, Ukraine, Yemen og Libyen.
Splittelsen forplanter sig ned igennem store dele af FN-samarbejdet og
indskrænker rummet for fælles fodslag
på tidens største udfordringer, fra COVID-19 til flygtningekriser. Splittelsen
bekræfter tesen om, at mens FN langt
fra er fejlfri – og skal reformeres for
TEMA: FN 75 ÅR

bedre at kunne levere på borgeres bekymringer – er FN-samarbejdet også,
hvad medlemslandene gør det til. Her
må vi også gribe i egen barm. Der er
behov for, at Danmark kaster sig endnu mere ind i kampene, der udspiller
sig i FN. Når vi skal kæmpe for vores
værdier, og der skal træffes svære beslutninger, der kan gøre forskellen i
verdens brændpunkter. Erfaringerne fra Danmarks medlemskab af FN’s
Menneskerettighedsråd viser, at vi kan
gøre en forskel, der rækker ud over vores størrelse. Altså, hvis vi vil – og forudsat, at vi handler klogt og langsigtet.
En værdibaseret udenrigspolitik er noget ganske andet end en symbolpolitisk udenrigspolitik.
Lad mig komme med et eksempel:
Til efterårets samling i FN’s Menneskerettighedsråd ville jeg rette et kritisk lys på den alvorlige menneskerettighedssituation i Saudi-Arabien.
Men hvad var den bedste vej frem?
Dét diskuterede vi flittigt i Udenrigsministeriet før sommerferien. Skulle
Danmark gå foran alene og selv samle
flest mulige lande om et indlæg? Det
var langt fra givet, at vi kunne få en
tilstrækkelig landekreds med. I Geneve så vi allerede en nedadgående
landeopbakning til indlæg om Saudi-Arabien. Et dansk initiativ kunne
dermed ende som et dyrt slag i luften. Alternativt kunne vi sætte alle
sejl ind på et stærkt EU-indlæg? Vi
er stærkest, når vi står sammen i EU.
Men prisen for EU-enighed kunne i
dette tilfælde blive for høj, da indlægget risikerede at blive udvandet for at
få alle EU-lande med. Så vi stod over
for et dilemma.

UDENRIGS 4
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Det endte med, at jeg bad mine folk om
at trække i arbejdstøjet: Vi skulle selv

Satsningen lykkedes – over forventning, og trods uvished frem til det sidste om den samlede opbakMed handlekraft, snusfornuft og lidt mod
ning. Over 30 lande tilsluttede
kan vi skubbe på for en mere retfærdig,
sig indlægget – et stort flertal
bæredygtig og tryg verden.
af EU-landene og ligesindetage initiativ til et kritisk indlæg og få de fra Australien til Peru. Det er noget,
så mange lande med ombord, som mu- der gør indtryk – og giver genklang.
ligt. Mange diplomatiske kanaler blev
Danmark skal tage mere af denne
aktiveret for at mønstre støtte – især slags værdipolitisk lederskab i FN –
vores FN-mission i Geneve og ambas- dér, hvor vi har noget på spil, og med
sader rundt om i Europa. Selv rakte jeg de midler, der bedst fremmer vores
ud til lande, hvor vi vurderede, at kon- interesser. Med handlekraft, snusfortakt på ministerniveau kunne gøre ud- nuft og lidt mod kan vi skubbe på for
slaget. Det var også magtpåliggende for en mere retfærdig, bæredygtig og tryg
mig, at vi rakte direkte ud til den sau- verden. Til gavn for Danmark. Så vi
diske regering for at forklare, at ind- lever op til generationskontrakten, og
lægget ikke skulle forstås som et over- giver en bedre verden videre til vores
raskelsesangreb, men et ønske om at børn. Det skylder vi dem.
holde Saudi-Arabien op på deres for● ● ●
pligtelser, tale de udsattes sag og stå
vagt om de værdier, vi tror på.
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Danmarks kamp mod tortur
Af Carsten Staur

Danmark har i årtier været ledende i
FN’s arbejde for at bekæmpe tortur.
Det viser, at Danmark sagtens kan løfte en politisk ’mærkesag’ i FN. Men også, at det er en krævende opgave og et
langt sejt slid.
Der er et absolut, fuldstændigt og ufravigeligt, folkeretligt forbud mod brug
af tortur. Der er ingen kattelem, ingen
undtagelser. Det ved militærjuristerne
udmærket – og derfor har de også fra
tid til anden brugt mange kræfter på at
hævde, at selv meget hårdhændede afhøringsteknikker og brug af waterboarding – simulering af drukning – ikke er
tortur.
Forbuddet mod tortur er formuleret i artikel 5 i Verdenserklæringen om
Menneskerettigheder fra 1948, gentaget i artikel 7 i FN’s Pagt om Borgerlige og Politiske Rettigheder fra 1966 og
fuldt udfoldet i FN’s Konvention mod
Tortur, der blev vedtaget i 1984. Trods
det klare forbud er ”tortur og anden
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling” – som det hedder i

konventionen – udbredt overalt i verden. Få lande kan sige sig fri for at have episoder fra tid til anden, og i mange lande ser man fortsat udbredt brug
af stærkt nedværdigende behandling i
myndighedernes varetægt. I 2014 udgav Amnesty International en rapport,
der konkluderede, at 141 lande havde
udøvet tortur i perioden 2009-2014.
Forbuddet mod tortur er absolut af
moralske, etiske og menneskeretlige
grunde. Men tortur virker heller ikke.
Det berygtede ’tikkende bombe’-scenarie er en myte, eller måske snarere
et greb i spændingsfilm og TV-serier.
Man bryder sammen, når man udsættes for tortur – det er hele formålet med
det – men man fortæller ikke ’sandheden’. Tværtimod siger man det, som
bødlerne vil høre. Da Anders Behring Breivik blev anholdt på Utøya 22.
juli 2011 – og påstod, at der stod andre
terrorgrupper klar til at handle – tænkte de norske politifolk ikke, at nu skulle
han pines til at sige sandheden. De satte
ham i en stol, gav han en kop kaffe og
satte en af deres mest erfarne kvindelige

Carsten Staur (f. 1954) er dansk diplomat og Danmarks permanente repræsentant til OECD.
Han har tidli-gere været FN-ambassadør i New York og Paris og besiddet en række stillinger i
Udenrigsministeriet. Car-sten Staur er cand.mag. i historie og dansk fra Københavns Universitet, og har forfattet bogen Skilleveje. Dansk udenrigspolitik i 250 år.
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forhørsledere, Nina Holm Andersen, til
at snakke med ham; det gav langt mere
relevante og præcise oplysninger.

de ti medlemmer af Torturkomitéen.
Udenrigsministeriet støttede op om
RCT, både økonomisk og politisk, og
Danmark blev i løbet af 1990’erne det
Danmarks kamp
ledende land i FN’s arbejde mod torDanmarks internationale engagement i tur. Dette politiske og diplomatiske lekampen mod tortur begyndte i 1970’er- derskab har været vedholdende siden
ne, hvor tusinder af chilenske flygtnin- og har været baseret på et tæt samspil
ge kom til Europa efter Augusto Pino- med den danske ressourcebase, både
chets militærkup, mange med stærke juridisk og sundhedsfagligt.
mén efter mishandling. Hvor tortur
Den danske strategiske tilgang er baseindtil da overvejende var blevet set i ret på en bredspektret indsats, hvor man
menneskeretligt lys, blev det med nu dels påtager sig et lederskab i forhold til de
– med lægen og menneskerettigheds- resolutioner mod tortur, der forhandles i
forkæmperen Inge Genefke som initia- FN-regi, og dels til stadighed er med til at
tivtager – også gjort til en lægefaglig ud- sætte ting i gang og til at medfinansiere
fordring. Inge
de nødvendige
Man bryder sammen, når man udsættes
Genefke (født
internationale
for tortur – det er hele formålet med det –
1938) blev hurindsatser.
men man fortæller ikke ’sandheden’.
tigt en globalt
Politisk udanerkendt formøntes
det
taler i kampen
danske ledermod tortur og fik sat internationalt fokus skab især ved, at man forestår forhandikke mindst på mulighederne for bedre lingerne i FN’s Generalforsamling om
rehabilitering af torturofre.
den generelle torturresolution, der nu
På hendes initiativ skabtes i 1982 vedtages hvert tredje år. Det er her de
Rehabiliteringscentret for Torturofre overordnede linjer udstikkes – og hvor
(RCT) – det nuværende Dignity, Dansk der ofte forhandles intenst om selv de
Institut mod Tortur. Det var verdens før- mindste tekstændringer, der skridt for
ste behandlingscenter af sin art og udvik- skridt flytter grænserne og definerer
lede sig også hurtigt til en velrenomme- nye normer og standarder på området.
ret forskningsinstitution i behandlingen
I Menneskerettighedsrådet leder Danaf torturofre. Den internationale para- mark forhandlingerne om mandatet for
plyorganisation for behandlingscentre, FN’s specialrapportør mod tortur og – liIRCT, fulgte efter i 1985, og var med til at geledes hvert tredje år – om en tematisk
udbrede både fortalervirksomhed, me- resolution, der i detaljer formulerer rettodeudvikling og kapacitetsopbygning ningslinjer for et centralt tema i kampen
af behandlingscentre.
mod tortur. Der har blandt andet været
Da FN’s Konvention mod Tortur fokus på sundhedspersonales medvirken
(UNCAT) trådte i kraft i 1987, var det ved tortur, på behovet for øget støtte til
med RCT’s formand, brandsårseksper- behandling af torturofre og på sammenten professor Bent Sørensen, blandt hængen mellem korruption og tortur.
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Økonomisk støtter Danmark blandt andet FN’s Frivillige Fond for Torturofre, der blev oprettet i 1981. USA bidra-

som landene har accepteret, at en særlig
FN-underkomité kan aflægge uanmeldte besøg i fængsler og andre lukkede institutioner. Danmark
Politisk udmøntes det danske lederskab især ved,
støtter dette arbejde
at man forestår forhandlingerne i FN’s Generaløkonomisk.
forsamling om den generelle torturresolution.
Det danske engagement i det formelger med to tredjedele af midlerne, mens le FN-arbejde mod tortur suppleres af
Danmark er næststørste donor. Dan- et tilsvarende engagement i det arbejmark har også fra tid til anden finan- de, der finder sted i det internationasieret personelbistand til Torturkomi- le civilsamfund. Udenrigsministeriet
teen, specialrapportøren eller til andre støtter i dag Dignitys arbejde med beFN-indsatser i kampen mod tortur.
tydelige årlige bevillinger, og der er også et tæt samarbejde med Institut for
FN’s flagskib
Menneskerettigheder (IMR). Der ydes
Torturkonventionen er og bliver flag- ligeledes dansk støtte til centralt placeskibet i FN’s indsats. Konventionen på- rede internationale NGO’er som Assolægger alle – nu 171 – medlemslande at ciation for the Prevention of Torture
rapportere regelmæssigt om deres efter- (APT) og World Organization Against
levelse af konventionen. Disse rappor- Torture (OMCT). Det har været afgøter behandles af Torturkomitéen, hvis rende for effekten af den danske støtte,
10 medlemmer på baggrund af lande- at man har været – og fortsat er – villig
rapporterne – og meget ofte samtidige til at yde mindre bidrag til mange for’skyggerapporter’ fra nationale og in- skellige initiativer.
ternationale menneskerettighedsorgaDer er i bistandsadministrationer en
nisationer – udarbejder anbefalinger til stigende tendens til at koncentrere sig
medlemslandene. Udenrigsministeriet om få, større indsatser. Torturområdet er
har med jævne mellemrum sat en del imidlertid et eksempel på, at det kan væressourcer ind på at få indvalgt danske re effektivt at bruge ’spredehagl’ – og at
medlemmer af komitéen, ofte med læ- mange bække små fortsat giver mening,
gefaglig baggrund. De seneste år den når man følger indsatserne tæt og i sidste
danske læge Jens Modvig været for- ende ser dem som supplerende hinanden.
mand for komitéen.
Det nyeste – og meget lovende – skud
I 2006 fik Konventionen en frivillig på stammen er Convention Against Torprotokol (OPCAT), der nu er tiltrådt af ture Initiative (CTI), der i 2014 blev etab90 lande, og som har bragt forebyggelse leret på dansk foranledning (og finansieaf tortur mere i centrum. Med OPCAT ring) og herudover med Chile, Ghana,
fik man de deltagende lande forpligtet Indonesien, Marokko og senest Fiji som
på at etablere et en såkaldt nationale tværregional kernegruppe. Ambitionen
præventiv mekanisme, der blandt andet var, at Torturkonventionen – som den
fokuserer på forholdene i fængsler, lige- første af FN’s menneskerettighedskonTEMA: FN 75 ÅR
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ventioner – skulle opnå universelt medlemskab i løbet af en 10-årig periode frem
mod 2024. Selvom 17 nye lande har ratificeret konventionen siden 2014, mangler
der stadig 24 lande, og det er næppe sandsynligt, at målet nås allerede i 2024.
Men som overordnet narrativ har
CTI i høj grad vist sig bæredygtig. CTI
har især fokuseret på, hvad der sker på
politistationer, detentioner og i fængsler de første timer, efter at nogen er blevet arresteret. Det er her, langt de fleste
tilfælde af tortur og nedværdigende behandling finder sted. I nogle lande meget bevidst – fordi politiet her er en del
af et repressivt system, der sigter mod
at sprede frygt og usikkerhed. I andre
lande er tortur et resultat af manglende viden og kapacitet, utilstrækkelige
ressourcer og korruption. Her kan der
gøres noget gennem træning og professionalisering af politiarbejdet.
Fokus er i høj grad på afhøringer. En
række lande har baseret deres retssystemer på en ’tilståelseskultur’, som
medfører, at politiet gennem tortur og
nedværdigende behandling ofte presser tilståelser ud af folk, også uskyldige.
En stor del af CTI’s arbejde har derfor
fokus på at ændre denne kultur og erstatte den med mere åbne og spørgende afhøringsformer – lige som tilfældet
var for Breivik. Det virker, og det øger
retssikkerheden. Reformer af politiets
arbejdsmetoder er i stigende grad blevet kernen i kampen mod tortur.
Succes kræver lederskab og
fleksibilitet
I 2018 gennemførtes en større uafhængig evaluering af den danske indsats
mod tortur i perioden 2006-16. Eva-
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lueringen bekræftede Danmarks globale lederrolle i FN’s arbejde mod tortur. Den noterede også, at Danmark på
intet tidspunkt har haft en strategi for
den samlede indsats.
I stedet har der været tale om den
nævnte strategiske tilgang til arbejdet, hvor alle involverede i Udenrigsministeriet og på FN-missionerne, og
i de institutioner og organisationer,
der samarbejdes med, har været bundet sammen af en fælles ambition og et
fælles projekt, som det er lykkedes at
holde fast i over tid. Der har virkelig
været tale om et langt sejt træk, med
mange små sejre, lidt færre nederlag og
derfor også en gradvis progression, både i de normer og standarder, der gælder på området – og i de konkrete indsatser for at bekæmpe tortur, sikre at
skyldige i tortur bliver retsforfulgt, og
torturofre behandlet og hjulpet videre.
Danmarks mangeårige indsats mod
tortur viser, at et lille land kan påtage sig en international lederrolle, hvis
det afsætter de nødvendige ressourcer,
i form af engagerede medarbejdere og
tilstrækkelige økonomiske midler til
at understøtte indsatsen. Det kræver
også, at der etableres stærke alliancer
med andre lande og med de i civilsamfundet og den akademiske verden, der
har samme dagsorden. Men det kræver først og fremmest, at man holder
ved og har den nødvendige fleksibilitet. Hvis én vej ikke er farbar, må man
prøve en anden og endnu en, indtil det
lykkes.
● ● ●

TEMA: FN 75 ÅR

70 I UDENRIGS 4

I 2020

100 år efter genforeningen:
En unik international succes
Af Klaus Carsten Pedersen

Det er almindelig anerkendt, at
der har udviklet sig et velfungerende samliv og samarbejde mellem
de to nationaliteter i det dansk-tyske grænseland. Denne udvikling er
foregået gradvis siden 1945 efter flere generationers animositet og konfrontation præget af krige, besættelse og undertrykkelse. Hvorfor er det
gået så godt – og hvad kan andre lande lære?
Det dansk-tyske spørgsmål opstod
i grænselandet ved den jyske halvøs
smalle fod, hvor de to folk havde mødtes og blandet sig i mere end tusinde år.
I løbet af middelalderen kæmpede,
købte og giftede holstensk adel sig til
ejendom og magt nord for Dannevirke i Sønderjylland, som blev til hertugdømmet Slesvig. I 1460 valgte denne
adel kongen af Danmark som overhoved på betingelse af, at det tyske Holsten og det danske Slesvig aldrig måtte
skilles ad. Der blev således etableret en
realunion mellem disse to hertugdøm-

mer og en personalunion mellem dem
og Kongeriget Danmark. Denne ordning holdt i 400 år, hvor tysk sprog og
kultur kunne flyde frit ind i Slesvig. Ingen så noget galt i det, så længe adelens, kirkens og byernes privilegier ikke blev antastet.
Men den politiske og nationale vækkelse, som bredte sig i Europa i begyndelsen af 1800-tallet, påvirkede også
forholdet mellem danskere og tyskere. Oplysningstiden var blevet afløst
af romantikken og almen skolegang.
Sagt meget forenklet: ledende kredse
i det rent tyske Holsten og det delvist
tyske Slesvig ønskede mere uafhængighed af Danmark, mens danskere i Slesvig ønskede at komme af med det tyske
sprogs dominans i skoler, kirke og administration i de dele af Slesvig, hvor
folkesproget stadig var dansk.
Grænsen mellem dansk og tysk blev
hurtigt et kerneproblem. I en borgerkrig i 1848-50 forsøgte tyskerne i Slesvig-Holsten forgæves at vriste de to
hertugdømmer løs fra den danske kro-
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ne. Men deres nederlag løste ikke problemet, og flere og flere i Danmark ville
nu af med Holsten, men beholde Slesvig og således genskabe grænsen mellem Slesvig og Holsten fra før 1460 ved
Dannevirke eller Ejderen.
Men Holsten ville ikke gå uden Slesvig. I en ny, kort men blodig krig i 1864
kom Preussen tyskerne til hjælp, slog
Danmark og trak grænsen nord for
Slesvig. Slesvig-Holsten blev dog ikke selvstændigt, men blev indlemmet i
kongeriget Preussen og fire år senere i
det nye tyske kejserrige.
Grænseændringen betød, at minoritetsproblemet blev vendt 180 grader.
Før 1864 levede et stort, temmelig privilegeret tysk mindretal med ret stor
indflydelse under den danske krone.
Efter 1864 befandt sig et meget mindre,
men mere og mere undertrykt dansk
mindretal i Tyskland.
Titusinder emigrerede til Danmark,
eller for eksempel USA, for at undgå
tysk militærtjeneste og tvungen tysk
skole, men mange flere blev og holdt
fast i deres gårde og i håbet om en genforening med Danmark. Undertrykkelsen af mindretallet var modproduktiv, og Nordslesvig var formentlig
mere dansk i 1914, end det havde været
i 1864.
Grænsedragningen og fristelsen
efter Anden Verdenskrig
Som følge af det tyske nederlag i 1918
var en grænseændring pludselig inden for rækkevidde. Spørgsmålet var
hvordan og hvor meget, og Danmark
tog en svær beslutning. Skønt mange
følte stærkt for den ældgamle Ejdergrænse, valgte man at lade sig lede ik-
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ke af en “historisk ret”, men af Slesvigernes ønsker. Dette blev skrevet ind i
Versaillestraktaten.
Der blev afholdt folkeafstemninger i to zoner. I den nordlige stemte 74 procent for Danmark, og i den
mindre mellemslesvigske zone med
Flensborg stemte 80 procent for Tyskland. I de to zoner tilsammen var der
faktisk et dansk flertal på 53 procent;
men havde Danmark fået dem begge,
havde man også fået et tysk mindretal
på 77.000 vælgere. Nu trak man i 1920
grænsen mellem de to zoner og fik dermed et tysk mindretal på 25.000 vælgere i Danmark og et dansk mindretal
på 13.000 vælgere i Tyskland. Der var
både ideelle og praktiske motiver bag
Danmarks fairness.
På den ene side havde troen på en
befolknings ret til selvbestemmelse
slået rod i Danmark. Og på den anden var Danmark ikke ivrig efter at få
et uhåndterligt stort tysk mindretal,
og man ønskede heller ikke at vække
vrede i et Tyskland, som, selv om det
var slået, sandsynligvis før eller senere igen ville blive en betydelig stormagt
på Danmarks dørtrin.
Så fair som grænsedragningen var,
kunne den dog ikke gøre alle tilfredse.
Den blev debatteret i årevis på begge
sider, hvor håb om en revision levede
videre i en generation.
Med det kaos og den forarmelse der
fulgte Tysklands overgivelse i 1945, og
belastet af hundredetusinder af flygtninge østfra, kom mange sydslesvigere i
tvivl om deres tyskhed, og mange (gen-)
opdagede deres danske rødder og tiltrækningen ved danske/nordiske økonomiske, sociale og politiske strukturer.
TEMA: FN 75 ÅR
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Ved valget i 1947 til den slesvig-holstenske landdag i Kiel fik danske kandidater
100.000 stemmer, lidt over halvdelen af
stemmerne i Sydslesvig.
Opinionen i Danmark gik nu stærkt
ind for en særstatus for Sydslesvig med
mulighed for en grænserevision. Men
det viste sig, at regeringen og alle politiske partier med én undtagelse mente,
at grænsen lå fast.
Man kunne hævde, at det var i strid
med retten til selvbestemmelse; men
for det første var der nogen tvivl om
seriøsiteten og holdbarheden af holdningsskiftet i Slesvig, og for det andet
var der østflygtningene. De var 300.000
og kunne ikke flyttes andre steder hen,
så de blev, de dansksindede blev igen
et lille mindretal, og selvbestemmelsesretten blev ikke krænket. Grænsespørgsmålet var lukket.
Det danske mindretal i Tyskland
havde været presset lige siden det blev
skabt med den prøjsiske erobring i
1864 og den efterfølgende indlemmelse
i kejserriget. Tyskernes langsigtede mål
havde været at konsolidere indlemmelsen af Slesvig ved at udrydde dansk
sprog, kultur og politisk aktivitet.
Mange dansksindede var udvandret for at undgå tysk militærtjeneste og troskabseden til kejseren. Godt
en tredjedel af befolkningen i Nordslesvig var udvandret mellem 1864 og
1914. Efter 1920 blev forholdene syd
for den nye grænse først noget bedre,
men de blev forringet igen med nazismens fremgang efter 1933. Efter 1945
følte tyskerne sig truet af den pludselige vækst af prodanske følelser, og de
gjorde hvad de kunne for at holde dem
nede. Situationen var højspændt.
TEMA: FN 75 ÅR

Forholdene havde været bedre for det
tyske mindretal i Danmark. Den danske politik var lagt fast allerede på
fredskonferencen i Paris i 1919: ”Genforeningen af den danske del af Slesvig med kongeriget skal sikre, at alle
fremtidige borgere i den danske stat
behandles i overensstemmelse med de
samme liberale og demokratiske metoder og nyde lige rettigheder.” Danske
love og ikke mindst skolelovgivningen
gav mindretallet god plads til aktiviteter og konsolidering. Meget hurtigt
havde mindretallet et blomstrende skolesystem baseret på tysksprogede kommuneskoler og flere og flere privatskoler, som nød godt af generøs offentlig
støtte gennem den unikke danske friskolelov. Politisk aktivitet havde været
helt uhindret, og mindretallet havde
hurtigt fået en mand i Folketinget.
Men de liberale forhold nord for
grænsen blev fuldkommen rystet af
Tysklands besættelse af Danmark i
1940-45. Nok havde en kreds af ledende personligheder fra mindretallet udsendt en loyalitetserklæring til
Danmark og kongen; men en stor del
af mindretallet havde samarbejdet
med besættelsesmagten, og den danske reaktion i 1945 var barsk i forhold
til dansk tradition og sædvane, men
næppe sammenlignet med reaktionerne andre steder i Europa. 3.000 blev
interneret og dømt efter love med tilbagevirkende kraft. Skønt ingen blev
dødsdømt, fandt mange behandlingen
dybt uretfærdig. Mindretallets skoler blev umiddelbart også hårdt ramt.
Både de offentlige og de private skoler
blev lukket og de private skolers ejendomme konfiskeret. Skønt de private
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skoler genåbnede i 1946 med samme
generøse statsstøtte som danske privatskoler, var de under strengt opsyn.
Så også nord for grænsen var situationen højspændt.

hverken må anfægtes eller afprøves af
myndighederne.
Forskellige former for diskrimination og forfølgelse af det danske mindretal fortsatte dog, trods Kielererklæringens gode hensigter. Og ved en
Efterkrigstiden og en ny balance
kombination af gerrymandering og en
Hvordan lykkedes det så Danmark og tærskel på 5 procent fik mindretallet
Tyskland at hale sig ud af den kon- ingen repræsentant i Landdagen ved
frontation? I det store og hele gav valget i 1954.
dansk lov og danske politiske instiDanmark bragte problemet op på
tutioner tilstrækkelige rammer for en møderne i NATO, hvor man debattegenetablering af normale kulturelle, rede tysk medlemskab af den vestlipolitiske og økonomiske aktiviteter i ge forsvarsalliance. Den underforstådet tyske mindretal. Hovedproblemet ede – nok noget urealistiske – trussel
lå syd for grænsen, hvor man skulle var, at Danmark kunne nedlægge veto
mod optagelse af et land,
Hovedproblemet lå syd for grænsen, hvor man
hvor dårlig behandling
skulle opbygge nye institutioner uden at råde
af et dansk mindretal
over et fundament af demokratiske traditioner.
ville vanskeliggøre samarbejdet. Dermed kom
opbygge nye institutioner uden at rå- forbundsregeringen i Bonn ind i billede over et fundament af demokratiske det, og meget hurtigt kom der to patraditioner.
rallelle, unilaterale regeringserklærinSammenfaldet i 1949 af socialdemo- ger, Bonn-København Erklæringerne
kratiske regeringer i både København af marts 1955, om mindretallenes forog Kiel og en labourregering i London hold syd og nord for grænsen. Det
lettede kommunikationen, og fornem- danske mindretal blev sikret parlamelsen af en trussel fra Sovjetunionen mentarisk repræsentation i Kiel, og det
efter det kommunistiske kup i Prag i tyske mindretals skoler fik samme ek1948 skabte et nyt fælles problem og et samensret som de danske skoler.
behov for bedre dansk-tysk forståelse.
Erklæringernes hovedresultat og
I september 1949, efter forhandlinger egentlige formål var at bane vejen for
med det danske mindretal, udstedte den gensidige tillid og gode vilje, som
Slesvig-Holstens regering den såkald- støttet af myndighederne og opinionen
te Kielererklæring om mindretallets er det fundament hvorpå et nationalt
stilling. Den garanterede danskerne i mindretal kan bygge en god tilværelse.
Sydslesvig almindelige demokratiske Og med det dansk-tyske partnerskab i
rettigheder og friheder uden forskels- NATO fulgt op af partnerskabet i EF/EU
behandling. Specifikt blev det fastslå- har grænsen gradvis mistet betydning.
et, at tilslutning til det danske natioPå begge sider af grænsen begyndnale samfund og dansk kultur er fri og te man at se mindretallet ikke som en
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trussel, men som et energisk og inspi- ker det danske skolesystem eller ønrerende aktiv for det samfund og den sker, at deres børn skal vokse op tostat, det bor i. Som det er blevet udtrykt sprogede og med et bredt udsyn. Det
af det danske mindretals tidligere man- er også tydeligt, at danske kandidater
geårige medlem af Landdagen i Kiel, er får en del tyske stemmer. Således blev
parterne gået fra at modarbejde hinan- for eksempel en kandidat fra det danden og senere arbejde hver for sig til at ske mindretal i 2010 valgt til overborgarbejde sammen, og de
mester i Flensborg, og
Efter de turbulente
er nu godt på vej til også
mindretallet fik i 2012 tre
efterkrigsår ser
at arbejde for hinanden.
medlemmer i Landdagen
mindretallene ud til
Og det gælder ikke bai Kiel. Alt tyder på, at en
at have stabiliseret sig.
re for flertallet og minfredelig kappestrid meldretallet på hver side af
lem dansk og tysk kultur
grænsen, men også for de to mindre- og mellem danske og tyske løsninger
tal, tyskerne i Danmark og danskerne på hverdagens problemer vil fortsætte
i Tyskland, som samarbejder mere og som et produktivt bidrag til det fredelimere for at udvikle gode løsninger på ge samarbejde og integration og udvikfælles mindretalsproblemer.
lingen af en mere udtalt regional idenEfter de turbulente efterkrigsår ser titet i grænselandet.
mindretallene ud til at have stabiliseret sig. Sandsynligvis føler 15.000- Erfaringerne
20.000 (6-8 procent) i Nordslesvig sig Det dansk-tyske problem er per definityske, mindre end halvdelen af antallet tion unikt. Det er løsningen også, men
i 1920. Og sandsynligvis føler 50.000- den har virket, og derfor kan det være
60.000 (8-10 procent) i Sydslesvig sig værd at overveje dens relevans i andre
danske, mere end det dobbelte af an- minoritetsforhold. Væsentlige elementallet i 1920, men mindre end det halve ter har været:
af antallet i 1945.
For det første: en demokratisk poDisse mennesker sender som regel litisk kultur med respekt for borgerlideres børn i mindretallets skoler, men ge frihedsrettigheder, herunder retten
færre stemmer på mindretalspartiernes til frit nationalt og kulturelt valg (selkandidater ved lokal- og parlaments- videntifikation), og med respekt for
valg. Med afspændingen har de “nor- grupperettigheder, herunder retten til
male” politiske spørgsmål fået plads selvbestemmelse.
til at spille en stadig større rolle i minFor det andet: et godt forhold meldretallene, og ikke bare i det politiske, lem de to nationale “fædrelande”,
men også i det økonomiske og det so- herunder en rimelig grænsedragning,
ciale liv ser man integration og selv as- hvis det pågældende mindretal har
similation i grænselandet.
et “fædreland” på den anden side af
Det sker for eksempel, at tyske for- grænsen. Her kan det være nyttigt at
ældre sætter deres børn i det danske identificere reelle interessemodsætmindretals skoler, fordi de foretræk- ninger og interessesammenfald og så
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fokusere på de sidste, at enes om defi- de ikke tilstrækkelige. Gulerødderne i
nitioner og målestokke, og at fokuse- form af Marshallplanen, NATO og Det
re på nutiden og fremtiden. Jo fjernere Europæiske Fællesskab havde afgøhistorien er, des mindre rolle bør man rende betydning. Eftersom regeringer
lade den spille.
fandt dem attraktive, var de villige til
For det tredje: konstruktive unila- at modificere deres politik for at kunne
terale skridt.
komme med. Og efter at være kommet
For det fjerde: erklæringer og trak- med kom de til at arbejde tættere og
tater, især hvis de bliver bakket op i tættere sammen, og virksomheder og
politisk og økonomisk praksis.
folk fulgte efter.
Disse skridt kan parterne selv tage.
Så hvis ordentlig opførsel over for
Sker det ikke, er det normalt fordi den ene minoriteter giver adgang til en attrakpart er større og stærkere end den anden tiv international integrationsproces,
og regner med,
vil
processen
Grundlaget for varige løsninger er
at den kan få en
siden i sig selv
enighed mellem parterne, og grundbedre løsning
skabe tillid og
laget for enighed er god vilje og tillid.
ved magt eller
fremme samartvang.
bejde
mellem
For det femte: stokke og gulerød- etniske grupper og over grænser – og
der. I tilfælde af svigtende forståelse integration.
eller motivation kan det være nyttigt,
Den dansk-tyske erfaring tyder på,
hvis tredjeparter kan træde til og bru- at grundlaget for varige løsninger er
ge stokken og tilbyde gulerødder. Hvis enighed mellem parterne, og at grundEntenten ikke havde besejret Tyskland laget for enighed er god vilje og tillid.
i 1918, er det højst usandsynligt, at be- Ethvert skridt hen mod en løsning bør
folkningen i Slesvig nogensinde havde vurderes på sit tillidsskabende potenfået noget at skulle have sagt i grænse- tiale. God vilje kan ikke altid forvenspørgsmålet. Og hvis de allierede ikke tes, men den kan udvikles, og et sundt
havde sejret totalt over det nazistiske grundlag at bygge på er oplyst egeninTyskland, ville det have fået katastro- teresse – med tryk på oplyst.
● ● ●
fale følger for det danske mindretal, for
Danmark selv og for Europa.
Men uanset hvor nødvendige de mili- Publiceret i tidligere versioner juni 2012
tære nederlags stokke havde været, var / juni 2020
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Canadas lange kamp
for multilateralismen
Af Jan Top Christensen

I årtier var Canada duksen i det multilaterale arbejde i en lang periode. I
de senere er det gået voldsomt tilbage. Kan landet vende tilbage til den
rolle?
“The world is in crisis and the system
is broken. The institutions are not working as they should,” var vurderingen fra Canadas premierminister Justin Trudeau i sin tale ved FN’s 75.
generalforsamling.
’Systemet’, som Trudeau refererer
til, er den multilaterale arkitektur, der
er blev skabt siden afslutningen af Anden Verdenskrig: FN og de finansielle
Bretton Woods-institutioner som Verdensbanken og Den Internationale Valutafond. Ifølge Trudeau har den aktuelle COVID-19-krise været med til at
understrege institutionernes svagheder, men samtidig også demonstreret
behovet for multilaterale løsninger på
internationale problemer.
Den liberale internationalisme er
under pres. Francis Fukuyama fik ikke

ret, da han optimistisk forudså, at økonomisk vækst gradvist ville føre til mere frihed og demokrati, hvilket nutidens aggressive Kina er et eksempel
på. Systemkonkurrencen mellem liberale demokratier og autoritære regimer vil fortsætte.
Trudeau har ret i sin kritik af de internationale institutioner. Sikkerhedsrådet, defineret ud fra magtforholdene
efter 1945, er ofte blokeret af veto fra
et af P5-landene, og der er ingen ædruelig person, der vil garantere substantielle reformer inden for de næste
5-10 år. FN-systemet i øvrigt kæmper
fortsat med silotænkning og effektivitetsudfordring. Menneskerettighedsrådet er stærkt politiseret og mangler
konsekvens. Hvordan kan Rådet have autoritet med nyvalgte lande som
Rusland og Kina som medlemmer?
Kina anvender selektivt WTO’s regelsæt, og Trumps USA respekterer ikke
konfliktløsningsmekanismen. NATO’s
eksistens er næppe truet, selv om præsident Emmanuel Macron har diagno-

Jan Top Christensen (f.1949) er cand.scient.pol. et mag. fra Aarhus Universitet. Han er tidligere dansk diplomat og ambassadør i Libanon og Filippinerne. I dag bosat i Canada, hvor han er
Fellow ved Canadian Global Affairs Institute og international konsulent.
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sticeret organisationen som hjernedød,
men NATO kan forvente yderligere
pres fra USA, med eller uden Trump.
Oveni er det internationale samarbejde
blevet mere kompliceret med stærke
ikkestatslige aktører som for eksempel
store private fonde og intensivt samarbejde blandt andet mellem storbyer.
Men det multilaterale system kan
ikke bare skrottes. Mange problemer
kræver fortsat internationale løsninger. Der er ingen vej udenom. COVID-19-krisen, cybersikkerhed og den
globale opvarmning er de mest aktuelle eksempler. Derfor kan verden have
gavn af en fortsat konstruktiv canadisk
deltagelse i reformeringen af det internationale samarbejde – ligesom vi har
haft af Canadas bidrag til opbygningen
af de internationale institutioner og det
multilaterale samarbejde.

Trods holdningen ”it is none of our business”, som premierminister Mackenzie King udtrykte det før krigen, var
Canadas betydelige aktivitet efter krigen var både et vigtigt idealistisk bidrag til skabelse af et internationalt regelsystem og et realistisk forsøg på at
båndlægge dominansen fra den store
nabo mod syd. Særligt i perioden 1943
til 1957 satte Canada sit præg på det
internationale system – og udformningen af NATO med den ’canadiske’ artikel 11, som fremmer samarbejde på
det politiske, økonomiske og sociale
område – men også senere, blandt andet under premierminister Brian Mulroney (1984-93) og under udenrigsminister Lloyd Axworthy fra 1996-2000,
udgik mange initiativer fra Ottawa.
Canada udviklede tesen om ’funktionalisme’ i det internationale system. Det
var ikke et lands status som stormagt,
Canadas mange fingeraftryk
der skulle være afgørende for indflydelCanada, som ikke havde været udsat se, men kapacitet, bidragsstørrelse og
for krigens ødelæggelser, havde ef- ekspertise på et specifikt sagsområde,
ter Anden Verdenskrig verdens fjer- der skulle give lederskab og ansvar. Den
de største militære kapacitet. Canada tanke finder man i FN-charterets artikel
havde nem adgang til regeringskonto- 23, som definerer, hvad der skal lægges
rerne i London og Washington. Lan- vægt på for medlemmer af Sikkerhedsdet var dengang - også i egen forstå- rådet. Senere er den geografiske nøgle
else - en ’middle
blevet den afgørenSærligt i perioden 1943 til
power’ med nade faktor, så man i
1957 satte Canada sit præg
turlige forudsætdag (desværre) ikke
på det internationale system.
ninger for og intesjældent har medresse i at deltage i
lemmer, der reelt ikopbygningen af et multilateralt system, ke besidder den fornødne kapacitet til
der sikrede, at relationer mellem lande at levere en egentlig indsats i Rådets arreguleres ved veldefinerede ordninger bejde. Også artikel 44 om anvendelse af
og organisationer. Som multikulturelt et lands militære styrker er et canadisk
indvandrerland har Canada også na- aftryk.
turlig tilskyndelse til at orientere sig
Når det gjaldt udformningen af Sikmod internationalt samarbejde.
kerhedsrådet, kom man ikke helt i mål.
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Canada ønskede, atmellemmagter fik
en særlig status i Rådet, mellem de faste fem og de andre lande, da der var
stor forskel på de valgte medlemmer.

fik i 1957 Nobels Fredspris for at håndtere krisen omkring Suezkanalen. Som
formand for FN’s generalforsamling
var han stærkt instrumentel i at forhindre omfattenCanada udviklede tesen om ’funktionalisme’ i det
de krigsaktiviteter
internationale system. Det var ikke et lands status
fra britisk, fransk
som stormagt, der skulle være afgørende for indog israelsk side i
flydelse, men kapacitet, bidragsstørrelse og ekspertise.
forbindelsen med
Egyptens nationaCanada var på et højere niveau end lisering af Suezkanalen. Denne succes
for eksempel Island, var synspunktet. førte til skabelsen af FN’s fredsbevaDenne tese om de mellemstore mag- rende operationer.
ters særlige status fik ikke tilstrækkelig opbakning, både fordi de fem per- Canada i de senere år
manente medlemmer (P5) ikke havde Canada kan også tage æren for en ræksympati herfor, og fordi det ikke var ke initiativer inden for det humanilet at komme med klare kriterier for tære område, som dækkes af termen
mellempositionen. Interessant nok le- ’human security’. Canada havde som
ver synspunktet om en særlig mellem- formand for ’friends of the Court’ (en
kategori videre i dag med forslaget om uformel gruppe af lande, som fremnye permanente medlemmer uden ve- mede etableringen af domstolen) en
toret. Dog er det stadig svært at defi- ledende rolle i forberedelsen og skitnere de specifikke kriterier for en så- seringen af Rom-statutten, grundlaget
dan gruppe, og hvis det lykkes, vil det for Den Internationale Straffedomstol,
på ingen måde være sikkert, at Canada ICC, som trådte i kraft i 2002.
blandt FN’s 193 medlemmer – hvorSidst i 1990’erne var det også Canaaf flere har overhalet Canada økono- da, der under den aktivistiske udenmisk og militært – nu vil finde plads i rigsminister Lloyd Axworthy tog inimellemkategorien.
tiativet til Responsibility to Protect
Det var den canadiske professor (R2P). Erfaringerne med folkemord i
John Humphrey, som med støtte fra Rwanda, Srebrenica og Kosovo-krigen
Ottawa førte pennen ved første udkast fra 1990’erne havde demonstreret, at
af FN’s Menneskerettighedserklæring, det gamle nationale suverænitetsprinder blev vedtaget i 1948. Erklæringen cip, respekten for statens håndhæveldanner basis for den institutionelle, sesret over for egne borgere, i nogle
universelle arkitektur, som siden er ud- situationer måtte vige, når befolkninviklet på menneskerettighedsområdet.
gen ikke kunne beskyttes. SuveræniSærligt daværende udenrigsminister tet skulle ikke være et lands prærogaLester B. Pearson har spillet en vigtig tiv, men et ansvar, og svigter en stat det
rolle i det store canadiske arbejde med ansvar, kan andre stater gennem FN’s
at lægge fundamentet for FN. Pearson Sikkerhedsråd gribe ind for at beskytTEMA: FN 75 ÅR
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te et andet lands befolkning. Initiativet
mødte megen modstand fra mange sider i starten, men i 2005 blev der ved et
FN-topmøde vedtaget en erklæring om
R2P, som med spids pen placerer humanitærintervention i en ramme, der
kunne accepteres af de fleste lande.
Ottawa-konventionen om antipersonelminer, underskrevet i 1997, sikrede Nobels Fredspris til Jody Williams
i spidsen for NGO’en International
Campaign to Ban Landmines, der havde lavet et kæmpe arbejde med at skabe opmærksomhed om landminernes
perverse effekter. Hvis ikke udenrigsminister Axworthy havde kastet
sin energi og autoritet ind i arbejdet,
var der næppe kommet en international traktat ud af det, som i dag spiller en stor rolle for rydning og brug
af landminer i tidligere og nuværende
konfliktområder.
Jeg vil slutte oversigten med at nævne en organisation, hvor Kongeriget
Danmark har en stor interesse: Det
Arktiske Råd. Det var igen Canada, der
var den afgørende fødselshjælper, der
overbeviste USA – som først de senere
år har fået en interesse i området – om
rådets nytte, og dermed også sikrede
de nordiske landes deltagelse, da organisationen blev skabt i 1996.
Fra gyldne laurbær til nederlag
Set i lyset af Canadas glorværdige indsats i udviklingen af de multilaterale
institutioner måtte det være en let sag
for Canada at blive valgt til FN’s Sikkerhedsråd. Men alligevel tabte Canada til Norge og Irland, der besatte den vestlige gruppes to pladser for
2021-22.
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En del af forklaringen på nederlaget
er, at Justin Trudeau efterfulgte den
konservative premierminister Stephen
Harper, som gennem næsten ti år havde trukket Canada mere og mere tilbage fra det internationale samarbejde. Det var en hård realistisk linje, der
afløste tidligere premierministres mere idealistiske tilgang. Harper blev den
første premierminister, der ved valget i
2010 ikke kunne sikre fortsættelsen af
den canadiske ’tradition’ for medlemskab cirka hvert tiende år siden Sikkerhedsrådets start.
“Canada is back,” lød det optimistisk fra Trudeau ved hans tiltrædelse
i 2015. Han lovede en aktivistisk udenrigspolitik med stor vægt på fremme
af menneskerettighederne, med særlig vægt på kvinders rettigheder. Med
Trudeaus udmeldinger og relancering
af vægten på Canadas betydelige soft
power voksede ny optimisme frem.
Trudeau stod for lighed mellem kønnene (med 50 procent kvinder i regeringen og en ’feministisk’ udenrigspolitik), social retfærdighed og respekt
for mangfoldighed, oprindelige folk og
seksuelle mindretal samt miljøbeskyttelse. Måske netop på grund af Canadas progressive retorik opnåede landet ikke en plads i FN’s Sikkerhedsråd
ved valget i juni 2020.
Daværende udenrigsminister Chrystia Freeland, siden sommer 2020 finans- og vicestatsminister, var på
mange måder symbolet på den idealistiske udenrigspolitik, som forklarer,
at Canada i dag er på kant med flere
centrale lande. Vigtigst er den markante forværring af forholdet til Kina.
Freeland kritiserede ved møder med
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kinesiske kolleger åbent Kinas mange
menneskerettighedsproblemer. Tilbageholdelsen siden 2018, på amerikansk
anmodning, af Meng Wanzhou, Huaweis CFO, da hun rejste ind i Canada,
har ikke gjort det nemmere.
Forholdet til Rusland er meget anstrengt på grund af canadiske sanktioner mod Ruslands Ukraine-politik.
Også forholdet til Saudi-Arabien blev
stærkt afkølet under Freeland på grund
af hendes kritik af landets alvorlige
menneskerettighedskrænkelser.
Canada er fortsat på kant med Iran.
Under Harper-regeringen lukkede Canada ambassaden i Teheran i 2012.
Ifølge Harper udgjorde Iran “den mest
signifikante trussel mod verdens fred
og sikkerhed”. Allersenest kom der, i
forlængelse af flykatastrofen ved Teheran januar 2020, signaler om en gensidig interesse i at genetablere ambassader. Men hvordan kan Canada genåbne
en ambassade, så længe det “nukleare spørgsmål” om atomvåbenaftalen
med Iran, som USA nu er udtrådt af,
er uafklaret?
Mens Harper-regeringen var Israelfundamentalist og havde sympati for
flytning af canadiske ambassade fra Tel
Aviv til Jerusalem, så har Trudeau-regeringen markeret, at man ønsker en
mere balanceret politik i Israel-Palæstina-konflikten. Det var dog først for meget nylig, at Canada stemte for en af de
mange FN-resolutioner, der kritiserer
Israels adfærd over for Palæstina. Under
de nuværende konjunkturer vil det dog
ikke være nemt for Canada at definere
en ny, mere aktiv mellemøstpolitik.
Freeland fandt ikke tid til at aflægge besøg i Afrika, selv om kontinentet
TEMA: FN 75 ÅR

sidder på 54 af stemmerne i FN’s Generalforsamling, og det uden de fleste af
dem var det svært for Canada at opnå
tilstrækkeligt antal stemmer ved valget
til Sikkerhedsrådet. En anden ting er,
at Canada faktisk ligger langt nede på
listen over lande, der yder udviklingsbistand. Trudeau-regeringen har ikke
ændret på det lave niveau, som Harper-regeringen stod for. Seneste beskedne tal fra OECD lød på 0,28 procent af BNI.
Den nye Trudeau-regering skabte
forventning om væsentlig forøgelse af
bidraget til FN’s fredsbevarende operationer, men ud over et bidrag på 250
soldater til Mali-operationen i ét år, så
har Canada ikke leveret. Nederlaget i
juni var et klart nederlag for Trudeau,
der havde investeret personlig prestige
i valget ved at insistere herpå – uden
markant at have opjusteret på de områder, hvor forgængeren havde skåret
ned.
Canada tilbage som vigtig aktør?
Spørgsmålet er, hvor den canadiske regering mener, der bør sættes ind, og hvilke ressourcer regeringen er parat til at afsætte til at styrke
multilateralistmen.
I Canada er det med Trudeau-regeringen umiddelbart let at få et indtryk
af, hvad hensigten er på de forskellige politikområder. Alle nye ministre
modtager et mandate letter, en slags
ordreliste, fra premierministeren for
deres specifikke portefølje. Ambitionerne mangler ikke. Canada skal generelt være ”at the forefront of global
governance and emerging issues” og
”continue Canada’s strong role” inden
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for FN og NATO, står der i brevet til ved det andet højniveaumøde om fiudenrigsminister
François-Philippe nansiering af international udvikling
Champagne. Konkret skal fokus være med særlig vægt på at sikre en global
på: kampen mod klimaforandringer, respons på de økonomiske og menstyrkelse af regelbaseret regeringsfø- neskelige følger af COVID-19. Og Carelse, demokrati og menneskerettighe- nada annoncerede et yderligere stort
der, udvidelse af støtten til FN’s freds- støttebeløb. Der er dog intet, der tybevarende operationer,
der på, at Canadas bidrag
Canada kan ikke
herunder yderligere invil komme meget over de
forventes at
vesteringer i kvinder og
nuværende sølle 0,28 proafsætte samme
sikkerhedsdagsordecent af BNI.
markante fingeraftryk
nen, styrkelse af ICC og
En realistisk konklusisom i ’guldalderen’.
WTO, og forsvar af den
on for Canadas fremtidige
arktiske regions suveræengagement på den multinitet sammen med partnere i Det Ark- laterale scene er, at vi fortsat vil se dygtiske Råd.
tige og erfarne canadiske diplomater
Trudeau-regeringen mangler dog og eksperter deltage i forsøg på reforstadig at ’walk the talk’, når det gælder meringen det eksisterende multilateraen signifikant forøgelse af finansielle le system, men Canada kan som aktør
ressourcer til det internationale sam- ikke forventes at afsætte samme mararbejde, og bidraget til FNs fredsbeva- kante fingeraftryk som i ’guldalderen’.
rende operationer.
For der er, desværre, ikke udsigt til, at
Ikke overraskende deltager Ca- det canadiske udenrigsministerium vil
nada aktivt i Alliance for Multila- få tilført substantielt flere ressourcer,
teralism-initiativet, lanceret i 2018 af og der er heller ikke tegn på, at TruTysk-land og Frankrig. Alliancen kan deau-regeringen vil foretage en masvære med til at forme initiativer, der i siv forøgelse af de finansielle ressourbedste fald fødes ind i de eksisterende cer, der afsættes til det internationale
strukturer med henblik på at revitali- arbejde. Mest sandsynligt er det, at vi
sere dem og fokusere på aktuelle ud- vil komme til at se Canada forsøge at
fordringer. Canada deltager også ak- fremme politiske fremskridt blandt antivt i reforminitiativer i både WTO og det inden for klima, ulighed og sundindenfor G20. Inden for international hed inden for G20, hvor Canada fortsat
strafferet har Canada forsøgt at undgå har indflydelse over sin vægt. Men Capolitiseringen af udnævnelsesproces- nadas dukserolle i reformeringen af det
sen af anklagerfunktionen i ICC, men internationale system tilhører fortiden.
har hidtil ikke haft held dermed.
● ● ●
I forbindelse med FN’s 75. generalforsamling var Canada også medvært
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Er en krig i Middelhavet
under opsejling?
Af Mogens Pelt

Krisen mellem Tyrkiet og Grækenland er spidset til i den senere tid.
Kampen står om retten til havet og
havbundens ressourcer, og det kan
blive blodigt, selv om ingen af parterne søger en krig.
Oruç Reis er kommet på alles læber i
Grækenland, og de fleste vil uden tøven fortælle, at der er tale om et tyrkiske undersøgelsesskib, som på daglig basis krænker græsk og cypriotisk
territorialfarvand.
Tyrkisk offentlighed derimod forbinder Oruç Reis med en legitim søgen
efter de naturressourcer i den tyrkiske
fastlandssokkel godt gemt i Middelhavets dyb. Og det tilføjes ofte, at det er
uretfærdige aftaler, der holder Tyrkiet
indespærret bag en mur af græske øer,
og afskærer det fra adgang til de rigdomme, som er retmæssigt tyrkernes.
Selve navnet Oruç Reis kan læses
som et officielt signal om, at Tyrkiets

interesser omfatter hele Middelhavet:
Oruç Reis var en osmannisk admiral,
der i begyndelsen af 1500-tallet med
stor succes opererede i farvandene
omkring det nuværende Tyrkiet, Syrien, Egypten og Libyen. Hans navn er
synonymt med fordrivelsen af de europæiske magter fra det østlige Middelhav og med de erobringer, der gjorde
Ægæerhavet til en osmannisk indsø.
På mange måder repræsenterer disse forståelser den afgrund, der skiller
de tyrkiske fra de græske synspunker,
samtidig med at de antyder den rækkevidde, som Ankara gerne så, at Tyrkiets indflydelse i Middelhavsområdet
måtte have.
Det østlige Middelhav og Ægæerhavet er for alvor blevet en konfliktzone,
siden Tyrkiet og den FN-anerkendte
regering i det splittede Libyen i slutningen af sidste år indgik en aftale om
gensidig anerkendelse af hinandens
såkaldte eksklusive økonomiske zo-

Mogens Pelt er ph.d. og ekspert i Sydøsteuropa og Mellemøsten og nuværende direktør for
Det Danske Institut i Athen. Han har tidligere været lektor i moderne historie ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Han er uddannet cand.mag. et art. i historie, moderne græsk
og latin. Mogens har været gæsteforsker ved Princeton University i USA og har desuden skrevet flere bøger om tyrkisk og græsk politik og historie.
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ner (EØZ). En sådan zone giver ret til
at udnytte havet og havbundens naturressourcer i en afstand på indtil 200 sømil fra kysten. Det er blot den sidste tilføjelse til en række af lignende aftaler,
som staterne omkring det østlige Middelhav i de sidste mange år har indgået med hinanden. Forskellen er, at den
tyrkisk-libyske zone ikke anerkendes
af andre end de to underskrivere, mens
de øvrige zoner anerkendes af en bred
kreds af lande, som er underskrivere af
FN’s havretskonvention fra 1982 – en
aftale, Tyrkiet ikke anerkender.
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at farvandet er tyrkisk. Ankaras timing
må ses som et forsøg på at bruge aftalen med Libyen som en rambuk til at
bryde det mønster, som er blevet skabt
gennem de eksisterende EØZ-aftaler.
Det er heri, faren for krig kan ligge:
Som et utilsigtet resultat af en kædereaktion udløst af skødesløs ageren i en
’kylling’-situation (spilteoretisk scenarie, hvor to aktører er på vej mod hinanden, og hvor det bedste udfald er, at
modparten afviger, og det værste er,
at ingen afviger, red.) mellem et par
fregatter.
Men den tyrkiske politik må også ses
som et udtryk for systematisk brinkmanship i et forsøg på at gennemtvinge ændringer af status quo i det østlige Middelhav og som en løftestang

Konfliktens kerne
Konflikten består i, at den tyrkiske
og libyske zone tilsammen danner en
korridor, der strækker sig fra Libyens
nordkyst til TyrkiDen tyrkiske politik må ses som et udtryk for systeets sydkyst og dermatisk brinkmanship i et forsøg på at gennemtvinge
med i praksis tilændringer af status quo i det østlige Middelhav.
sidesætter græske
og cypriotiske rettigheder i farvandet syd for det anatol- for tyrkiske interesser i det hele taget.
ske fastland mellem Kreta og Cypern. Oruç Reis har demonstrativt opereret
Konflikten eskalerede for alvor i løbet i græske og cypriotiske farvande, som
af sommeren, da Oruç Reis ledsaget af tydeligvis er udvalgt med stor omhu
fartøjer fra den tyrkiske flåde bevæ- for at maksimere aktionens politiske
gede sig ind i netop dette farvand, og signalværdi. Det er derfor næppe helkulminerede, da et græsk og et tyrkisk ler en tilfældighed, at fartøjet ofte er
krigsskib kolliderede. Det gav anled- finde i farvandet omkring den græske
ning til frygt for åben krig mellem de ø Kastellorizo. Ankara afviser Athens
to NATO-medlemmer.
protester med henvisning til, at den
Hvis vi gransker motiverne bag de græske ovehøjhed i det pågældende
to staters adfærd, er der imidlertid in- farvand alene hviler på en ø på knap
tet, der peger på, at der findes et ønske 12 kvadratkilometer, som tilmed ligom at skabe en casus belli – det vil sige ger blot få kilometer fra den tyrkiske
en anledning til krig. Athen ønsker at kyst, mens der er hundredevis af sømil
håndhæve græsk overhøjhed over det til græske fastland. Det er her, vi finpågældende farvand, mens det fra tyr- der kernen i den tyrkiske argumentakisk side handler om at demonstrere, tion: At det bør være fastlandssoklen,
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der bruges som udgangspunkt for be- over Ægæerhavet har siden 1970’erne
stemmelsen af en EØZ, og at øer ikke givet anledning til lignende dramatiske
skal regnes med.
optrapninger, hvor USA er endt med at
Dette har samtidigt givet Ankara gribe ind.
anledning til at problematisere fordeMen rækkevidden af Tyrkiets amlingen af territorialfarvandet i Ægæer- bitioner i dag er mere vidtgående, og
havet, og at gøre det klart og tydeligt, har et navn: Mavi Vatan – det blå fædat man ønsker en ændring af de gæl- reland. Der er tale om en doktrin, der
dende aftaler. Tyrkiets argument er, stræber efter at udvide landets magt i
at de mange græske øer gør
USA er i gang med at opgradere GrækenÆgæerhavet til en græsk indsø,
lands rolle i den amerikanske Middelog at fordelingen af territohavspolitik og at de græsk-amerikanske
rialfarvand i det østlige Midrelationer er bedre end nogensinde.
delhav ikke tager højde for, at
Tyrkiet har områdets længste
kyststrækning.
det østlige Middelhav, Ægæerhavet og
I forhold til krænkelserne af cypri- Sortehavet på kort sigt, og på længeotisk farvand handler det om at de- re sigt også i Det Kaspiske Hav, Rødemonstrere Ankaras ikkeanerkendelse havet, Det Arabiske Hav og Den Peraf Cyperns internationalt anerkendte siske Bugt. Mavi Vatan skal dog først
regering, og om et forsøg på at bringe og fremmest betragtes som et normaNordcypern i spil, som om det var en tivt udsagn om, hvordan det burde
internatonalt ankerkendt stat – hvad være snarere end som en stram handdet ikke er, eftersom det kun anerken- lingsplan. Men den kan med fordel lædes af Tyrkiet.
ses som en retningsgivende vejledning
om, hvor man må forvente at finde de
Gamle konflikter i ny klædedragt
krav, Ankara kunne finde på bringe
Ingen af disse konflikter er nye i deres op ved kommende forhandlinger. Det
substans. Cypern har været et brænd- er her den bredere kontekst for alvor
punkt siden 1955. Striden om øen har bliver vigtig, for Tyrkiet har også stoved flere lejligheder bragt Grækenland re interesser på spil i Syrien og Libyen
og Tyrkiet på randen af krig, og få- samt senest i Kaukasus. Det betyder,
et deres mægtigste allierede til at tale at konflikten med Grækenland rækker
med store bogstaver: I 1964 meddelte ud over NATO’s kreds. Den inddrager
USA’s præsident Lyndon B. Johnson Rusland og gør landene i Mellemøsten,
den tyrkiske regering, at NATO’s Ar- Afrika og Kaukasus til variable i spillet.
tikel 5 ikke ville træde i kraft i tilfæl- EU støtter Grækenland og truer Tyrkide af, at Tyrkiet invaderede Cypern, et med sanktioner.
og Sovjet gik til angreb Tyrkiet. I 1975
Men det er et EU med forskellige
indførte USA på Kongressens initiativ interesser: I den ene ende står Franken våbenembargo som svar på Tyrkiets rig, som er kompromisløs i sin kriinvasion af Cypern i 1974. Konflikterne tik af Tyrkiet og har sat magt bag sine
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ord ved at sende flådefartøjer til området. I den anden ende står Tyskland,
som agerer dæmpet. Forskellen er, at
Frankrig er en Middelhavsmagt med
store interesser i Nordafrika og Mellemøsten, som frygter at miste indflydelse. Merkels Tyskland frygter for de
indenrigspolitiske konsekvenser, hvis
Erdogan ophæver flygtningeaftalen
med EU. NATO forsøger at skabe rammer for dialog. Washington er splittet:
På den ene side hersker der tvivl omkring Tyrkiets loyalitet på grund af
Ankaras ad hoc-samarbejde med Rusland samt dets mellemøstpolitik, der
lejlighedsvis kommer tværs af amerikanske interesser. På den anden side er
Tyrkiets geopolitiske placering et aktiv
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for USA. Men det står fast, at USA er
i gang med at opgradere Grækenlands
rolle i den amerikanske middelhavspolitik, og at de græsk-amerikanske relationer er bedre end nogensinde. Det
er i dette landskab, der skal navigeres.
Erdogan spiller højt spil og satser på at
få noget med hjem, og mere end hvad
han kom med. Men han er i bad standing hos Tyrkiets allierede. Han kan
gå hen at tabe på alle fronter, og være nødt til føje sig mere end sundt er
for hans politiske helbred. Grækenland
kan risikere at se dets rettigheder bortforhandlet for at tilfredsstille Tyrkiet
og vil være tilfreds med opretholdelsen
af status quo.
● ● ●
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Palæstinas eneste venner er
nu Tyrkiet og Iran
Af Lars Erslev Andersen

Med den arabiske normalisering af
forholdet med Israel synes en palæstinensisk stat fjernere end nogensinde.
Normaliseringen er ofte udlagt som en
fælles front mod Iran – men det handler reelt mere om, at flere arabiske ledere ser Tyrkiet og Det Muslimske
Broderskab som store trusler.

af Qatar i årtier dog ikke gjort stort for
at støtte palæstinenserne.
Saudi-Arabien og de øvrige arabiske
Golfstater har altid varetaget deres egne interesser først. Fortællingen om, at
det er palæstinensernes egen skyld, at
de ikke har en fred med Israel, skal berede vejen for, at Saudi-Arabien uden
for mange protester fra de undrende
Til onlinemagasinet The Hill sagde den arabiske befolkninger kan tilslutte sig
tidligere saudiarabiske ambassadør i gruppen af arabiske stater, som norWashington, prins Bandar bin Sultan, maliserer forholdet til Israel.
i forlængelse af de såkaldte normaliseUanset, hvordan man end vender
ringsaftaler, at de arabiske stater har og drejer det, har den arabiske boykot
stået sammen med palæstinenserne og af Israel reelt intet medført af positive
støttet deres sag i årtier,
resultater for palæstinenSaudi-Arabien og
men at palæstinenserne
serne, så af den grund gør
de øvrige arabiske
aldrig har vist sig voksnormaliseringen hverken
Golfstater har altid
ne nok til at indgå aftafra eller til for dem, selvvaretaget deres egne
ler med Israel og det inom de selvfølgelig proteinteresser først.
ternationale samfund.
sterer og kalder den både
Tiden er derfor komen katastrofe og et forræmet til, at de arabiske stater prioriterer deri. Og selvfølgelig må Donald Trump
deres egne interesser. Som enhver ved, og hans administration anerkendes for
har de arabiske stater med undtagelse dygtigt diplomatisk arbejde, fordi det

Lars Erslev Andersen (f. 1956) er seniorforsker i migration og global orden med speciale i Mellemøsten og terrorisme ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han har skrevet en lang
række bøger om emnet. Lars Erslev Andersen er uddannet idéhistoriker fra Aarhus Universitet med tillægsuddannelse i mellemøststudier.
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nu ser ud til, at den arabiske boykot
af Israel radikalt er brudt, hvor den
ene arabiske stat efter den anden følger i De Forenede Arabiske Emiraters
(FAE) fodspor: først Bahrain, dernæst
Sudan – og mon ikke Saudi-Arabien
snart melder sig i flokken?
Prins Bandar, USA og Israels fortælling om, at det er palæstinenserne,
som ikke har været konstruktive i den
såkaldte fredsproces, fortrænger fuldstændigt, at Israel systematisk i strid
med folkeretten har udvidet bosættelser på Vestbredden inklusive Jerusalem, så israelerne i dag reelt har annekteret 60 procent af Vestbredden, at
Gaza i strid med de våbenhviler, Israel

blandt stærke israelske lobbygrupper i
Washington samt ganske bredt i Israel
– og selvfølgelig havde EU og FN helt
rituelt protesteret.
Det handler med andre ord ikke om
palæstinenserne, hvilket prins Bandar
jo egentlig også bekræftede med sine
udtalelser i The Hill: det handler om
arabiske statsinteresser, og i lyset af
dem kan palæstinenserne nu sejle deres egen sø.
Kommentatorer stod i kø for at forklare, at det handlede om den amerikansk-israelsk-arabiske alliance mod
Iran: nikkede araberne ja til Trumps
’made in Israel’-fredsplan med palæstinenserne og indledte offentligt samarbejde med den
Den arabiske boykot af Israel har intet medført af
israelske stat, ville
positive resultater for palæstinenserne, så af den
USA forsvare dem
grund gør normaliseringen hverken fra eller til for dem. mod den iranske
trussel. Men den
har indgået, i mere end 10 år har væ- alliance var jo allerede veletableret,
ret underlagt en blokade, og at Israel Trump havde trukket USA ud af atomvedvarende opretholder en militær be- aftalen, lagt ’maksimalt pres’ på Iran
sættelse af såvel Gaza og Vestbredden. samt ovenikøbet likvideret den højt
Men som bekendt er sandheden kri- profilerede iranske general Qassem Sogens første offer.
leimani ved et droneangreb i Bagdad i
januar 2020.
Hvorfor kommer skiftet nu?
Den forklaring er med andre ord
Hvorfor ændrer de arabiske stater de- heller ikke specielt overbevisende.
res Israel-politik nu? Og hvad betyder
det reelt for palæstinenserne? FAE be- Det handler om Tyrkiet
grundede sit udspil med, at det stop- Nej, det handler om Tyrkiet. Under
pede Israels annekteringsplaner af Erdogan har Tyrkiet i stigende grad
Vestbredden, som Trump-administra- plejet interesser med Det Muslimske
tionens oversolgte fredsplan fra januar Broderskab og navnlig efter de aragav grønt lys for.
biske oprør, hvor Broderskabet efter
Dertil kan man sige, at den formelle Hosni Mubaraks fald i Kairo overtog
annektering allerede var stillet i bero på ledelsen af Egypten, talte mange om
grund af opposition både blandt ame- den tyrkiske model, hvor islamisme
rikanske traditionelle støtter af Israel, og demokrati kunne forenes. Det skulTEMA
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le golfaraberne ikke nyde noget af og de ham i 2019, ledet af Omar al-Basindledte med det samme støtte til det hir, som ligeledes havde forbindelser
egyptiske militær, der afsatte Det Mus- til Det Muslimske Broderskab.
limske Broderskabs præsident MohaDet var FAE og Saudi-Arabien, der
med Mursi i 2013 og indledte en klap- trak i trådene og brugte heftig finansiejagt på muslimske brødre, der flygtede ring som middel, da der blev indsat en
til enten Istanbul eller Qatar.
overgangsregering i Sudan, som både
Qatar havde ved paladsrevolutio- marginaliserede de folkelige, demokranen i 1995 udskiftet troskab til wahha- tiske kræfter og var stærkt lydhør over
bisme og Saudi-Arabien med støtte til for makkerparret kronprinserne MoDet Muslimske Broderskab, herunder hammed bin Salman og Muhammed
til Hamas i Gaza og islamister i den sy- bin Zayed i henholdsvis Riyadh og Abu
riske oprørsbevægelse. Systemskiftet Dhabi. Begge steder er Det Muslimske
medførte også en modernisering, der Broderskab sat på lister over terrororledte til imponerende økonomisk vækst ganisationer og forfølges nidkært i anbaseret på gasindustri, som har gjort titerrorismens hellige navn.
Qatar til verdens rigeste stat målt i BNP
Embargoen mod Qatar indledt af
per indbygger. Samtidig etablerede Qa- FAE, Saudi-Arabien, Bahrain og Egyptar efter forbillede af BBC World det ten i 2017 skulle få Qatar til bryde forførste arabiske nyhedsnetværk, al-Ja- bindelserne til Det Muslimske Broderzeera, som ikke holder sig tilbage med skab og Iran samt lukke al-Jazeera.
kritik af Saudi-Arabien og FAE, der til
Håbet var, at embargoen ville forgengæld beskylder al-Jazeera for at væ- hindre Qatar i at fuldbyrde forberere styret af Det Muslimske Broderskab. delserne til VM-slutrunden i fodbold
Sandt er det i hvert fald, at kanalen gav 2022, men det skete ikke. I samarbejplads til, at profiler fra Broderskabet, de med Iran trådte Tyrkiet hjælpensom for eksempel Yusuf
Arabernes normalisering med Israel skal få
al-Qaradawi, kunne få sit
Trump og USA til at lytte mere opmærksomt,
eget program og under
når de peger på Tyrkiet som den store trussel.
Muhammed- tegningesagen råbe op om, at Danmark krænkede alverdens muslimer de til, oprettede nye handels- og formed sin satirekultur.
bindelseslinjer og Tyrkiet sendte 1000
Udenrigspolitisk har Qatar blandet tropper til sin nyligt etablerede milisig i det meste i Mellemøsten – og til tærbase på Qatar, hvilket afskrækkede
FAE og Saudi-Arabiens fortrydelse al- Saudi-Arabien og FAE fra at gribe til
tid på Det Muslimske Broderskabs si- militære midler.
de. Det er sket i stadig tættere parløb
Dertil kommer, at Erdogan i stigenmed Tyrkiet.
de grad lader Tyrkiet gøre brug af sine
Sudan, den seneste stat, der norma- militære muskler, muliggjort af heftig
liserede forbindelser med Israel, var, oprustning. Tyrkiet har udstationeret
indtil de store demonstrationer vælte- soldater i ni lande, herunder i Libyen,
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Syrien og Irak, og Erdogan holder sig
ikke fra at benytte sig af militære trusler. Det vil FAE og Saudi-Arabien sætte
en stopper for og opfordrer til økonomisk boykot af Erdogans republik.
Deres problem er, at Trump ikke
lytter lige så opmærksomt, når det drejer sig om Tyrkiet, som når det er Iran,
der er på dagsordenen. Arabernes normalisering med Israel skal få USA til at
lytte mere opmærksomt til dem.
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Konsekvensen er, at den beskedne
arabiske støtte til palæstinenserne helt
fordufter. I Mellemøsten er det efterhånden kun Iran og Tyrkiet, som holder fast i den palæstinensiske sag. Ikke
just de bedste venner at have til at tale
sin sag i det internationale system.
● ● ●
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Latter og glemsel i Libanon
Af Helle Malmvig

Selv efter libanesiske standarder har
det seneste år været vildt. Et økonomisk kollaps, politisk krise, corona og
en ødelæggende eksplosion i Beiruts
havn. Mellemøstforsker Helle Malmvig skriver et personligt essay om året i
Libanon, og hvordan humoren – trods
alt – hjælper.
Luften er elektrisk. De hoppende,
smilende, råbende kroppe er som ladet med en særlig kraft, der smelter
de enkelte dele sammen til én beruset
boble af energi, der tør håbe alt, overkomme alt. På Martyrpladsen i Beiruts centrum kommer stadig nye til,
så mange, at de trods pladsens enorme størrelse presses ud i sidegaderne.
De råber på revolution. Frygten for
de korrupte sekteriske ledere og deres militser er drevet bort. Frygten for
hinanden forsvundet. Alle partilederne skal falde, synger de taktfast: ”Kellon yanie kellon”.
Jeg bor i Beirut, netop som oprøret
starter i oktober 2019. I kølvandet på
nye skatter, skovbrande og en økono-

mi i frit fald, kræver libaneserne forandring af det dysfunktionelle politisk-religiøse system, som har holdt
libaneserne nede siden borgerkrigens
afslutning (1975-1990). Protesterne er
fra begyndelsen ladet med humor, og
den særlige energi som hører folkefester og forelskelser til. Demonstranterne joker, laver satire og klæder sig ud.
De tager klovnemasker på eller maler
de politiske ledere som inkompetente
klovne på husmure og veje. Med store enfoldige øjne, røde næser og krøller i grønt og rødt. De piller effektivt
den politiske elite ned fra den ophøjede position, de normalt indtager. Humoren og latterliggørelsen får magtens
piedestal til at smuldre.
På de store indfaldsveje rundt i hele
landet blokerer demonstranterne trafikken for at presse regeringen til at
gå af. Den firesporede ringvej, som løber midt gennem Beiruts centrum, er
normalt så trafikeret, at jeg må tage et
indre tilløb med mig selv, før jeg vover at krydse den. Men nu er den tømt
for biler. Midt på vejen holder demon-

Helle Malmvig (f. 1972) er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på international politik, fred og vold. Hun har en ph.d.-grad i international politik fra Københavns Universitet og har været gæsteforsker ved Brown University i USA. Hun er specialiseret
i Mellemøstens sikkerhedspolitik, identitetspolitik samt æstetiske udtryk for magt og modmagt.
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stranterne i stedet yogaundervisning, ciale konventioner og forstillelse. Det
griller og spiller musik. Sent om afte- gør satiren og latteren særlig velegnet
nen bliver et banner hængt hen over til at spidde samfundets dybeste taburingvejen. Det viser troldmanden Gan- er og mægtigste magthavere. Humoren
dalf fra Ringenes Herre, og med store kan med sit skæve blik sætte spørgsbogstaver står der skrevet: ”You shall målstegn ved det vedtagne og bringe
not pass. Lord of the Ring.” Latteren og diktaturer ud af fatning. I Sovjetuniosmilet hjælper med at feje den irrita- nen under Stalin var der fængselsstraf
tion, som nogle bilister i Beirut ellers for at lave jokes om det kommunistikunne have over vejblokeringen, væk.
ske styre, i Syrien censurerer Assad-reHumoren og det parodiske vendes gimet nidkært politisk satire. Filosofogså mod de to shia-partier Hizbollah fer fra Platon til Thomas Hobbes har af
og Amal, som forudsigeligt beskylder samme grund set latteren som skadelig
demonstranterne for at være i lommen og samfundsomstyrtende, mens senere
på udenlandske magter og sponsore- tænkere som Søren Kierkegaard og Siret af den amerikanske ambassade. En mon Critchley har hyldet ironien som
af demonstranterne stiller sig op med en form for filosofisk metode, der kan
en flaske tequila og et skilt med ordene kaste et kritisk blik på etableret viden,
”sponsoreret af den mexicanske am- og bringe nye erkendelser frem.
bassade”, en anden sælger med glimt
Det tragiske ligger dog aldrig langt fra
i øjet brød ”sponsoreret af Qatar”. Og det komiske. I Libanon maler flere af deda flere i den ælmonstranterne sig
Humoren har en særlig evne til
dre generation adsom den populære
at binde mennesker sammen
varer de unge detegneseriefigur Joog jage frygten på porten.
monstranter om
keren. Joaquin Phorisikoen for krig
enix’ dystre version
og indre splid, laver aktivister en hap- af Jokeren er netop kommet ud i biograpening, hvor den libanesiske borger- ferne, da oprøret starter. Ligesom den
krig bliver rituelt henrettet i en galge ydmygede hovedperson føler mange unmidt på Martyrpladsen.
ge libanesere, at de lever i et dystopisk
samfund, hvor den politiske overklasse
Latter som sikkerhedsventil
har alt, og bunden intet, hvor staten er til
Humoren har en særlig evne til at binde for eliten, og intet virker for resten. Ligemennesker sammen og jage frygten på som i Gotham City hober affaldet sig op
porten. Når vi griner, kan vi ikke sam- i Beiruts gader, og politistyrkerne er dybt
tidig være bange. Psykoanalysens fader korrupte.
Sigmund Freud så latteren som en nødLibanons økonomi hænger i laser,
vendig sikkerhedsventil, der kan løsne og almindelige libanesere uden de rigop for det fortrængte og italesætte det tige kontakter kan ikke hæve deres egforbudte. Den verdensberømte socio- ne penge i banken. Pensionsopsparinlog Erving Goffman beskriver humor ger, spinket i årevis, går tabt, mens de
som en flodbølge, der kan opløse so- med politisk indflydelse kan sno sig og
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trække bankkonti med millionvis af
dollars ud af landet. Når de unge demonstranter klæder sig ud som Jokeren og hærger de skinnende mærkevarebutikker i Beiruts centrum, spejler de
Jokerens forvandling fra klovn til destruktiv hævner.
I Puma-forretningen i Beiruts downtown bliver alle de før så uopnåelige
sneakers stjålet, og en udtrådt gum-

Bomben i Beirut
Tæppet hives væk, da 2,7 ton ammoniumnitrat eksploderer i Beiruts havn
i august. Det den største eksplosion
siden Hiroshima. Den kan høres så
langt væk som Cypern og får vinduer
og facader til at splintre i en ti kilometers radius. På Gouraudgaden, hvor jeg
boede, er flere af de smukke osmanniske huse med hvælvede vinduer og udskårne mursten faldet samLibanons økonomi hænger i laser, og alminde- men. Murbrokker og støv
lige libanesere uden de rigtige kontakter kan
fylder gaden, mens redikke hæve deres egne penge i banken.
ningshold prøver at finde
overlevende. Fra Danmark
misko stilles ind i udstillingsmontren i tekster jeg mine kolleger og venner i
stedet. Latteren er stadig med disse de- Beirut, men har ikke ordene til at bemonstranter, men det er en latter med skrive den lidelse, som igen tilfalder Lien klang af desperation og en snert af banon, ovenpå krig, økonomisk fallit,
hån.
corona og en fejslagen revolution.
Coronavirussen rammer også LibaSærlig ét pressefoto bliver jeg ved
non i foråret. Udgangsforbud, nød- med at vende tilbage til. På billedet
lovgivning og nedlukninger passer står en mand foran en brandende gaautoritære regimer godt og gør revo- de i Beirut. Han er næsten nøgen, overlution umuligt. Der er ikke længere kroppen er spændt og svedig, en klovhåbefulde demonstranter i gaderne, nemaske dækker hans ansigt. Hvorfor
Beiruts berømte natteliv er gået i stå, har han valgt at tage en klovnemaske
butikker og caféer har slået skodderne på? Er det for at udstille de libanesifor. De låste skodder er som et billede ske politikere som klovne, eller er det
på politikernes manglende vilje til at libaneserne selv, der er klovne, fordi
se Libanons krise i øjnene, tillukkede de giver de samme inkompetente poog tavse, vender de sig bort fra gadens litikere lov til at sidde på magten, pokrav. På sociale medier deler libane- litikere som lader 2,7 ton sprængstof
serne stadig politisk satire og humo- ligge i havnen? Måske er masken med
ristiske indfald. Hizbollahs politiske det brede grin en måde at dække for
leder Hassan Nasrallah giver i bed- gråden og desperationen. Ligesom i
ste Donald Trump-stil gode råd om filmen Jokeren, hvor Joaquin PhoeCOVID-19, og aktivister laver straks nix konstant griner på upassende tidssarkastiske memes, hvor Nasrallah er punkter, han kan slet ikke holde op,
klædt ud som doktor. Men håbløshe- selv da han bliver bortvist og arresteden ligger som et slidt tæppe under ret. Gråden og grinet er flydt sammen.
det hele.
Latteren er blevet en slags apati, et tegn
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på opgivelse. Når der ikke er andre udveje, kan grinet være en sidste fortvivlet krampetrækning.
Humorens kraft
Tilbage i oprørets begyndelse følger jeg
en lille klovnegruppe i Beirut. De kalder sig Clown Me In, og de fleste er uddannet på en prestigefyldt skole i Paris.
En af de unge klovne er Layal Ghanem.
Hun understreger, at deres trup ikke
er underholdende fødselsdagsklovne,
men at de bedriver en form for politisk
teater i det offentlige rum:
”Jeg bruger latter til at udtrykke min
vrede. Jeg er en oprørsk klovn. Klovneri gør publikum mere afslappede og
åbne, så de hører nogle politiske budskaber, som de måske ellers ville lukke
af for”.
Et par uger efter eksplosionen rykker Clown Me In ud til nogle af hårdeste ramte kvarterer i Beirut. Her laver de sjov og politisk performance i
gaderne. Til forestillingerne kan især
børnene ikke sidde stille, de hopper
op og ned af glæde. En mor fortæller,
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at hendes datter ikke har mælet et ord
siden eksplosionen, men efter klovnene har været på besøg i kvarteret, er
hun begyndt at tale igen. Det var netop sådan, Freud analyserede humorens kraft: som en form for kollektivt
og kropsligt udbrud, der kan løsne op
for traumer og fortrængninger.
I Milan Kunderas roman En Spøg
beskriver forfatteren et forstenet kommunistisk samfund, hvor der ikke længere er plads til humor. En uskyldig joke bliver taget (for) seriøst og leder til
udvisning fra partiet og universitetet
og en livslang bitterhed hos protagonisten. Fraværet af latter har imidlertid
konsekvenser for hele samfundet. Det
installerer en ensomhed og fremmehed. Uden den fælles latter krymper de
sociale relationer. Det ved libaneserne
om nogen. Evnen til spøg, selv midt i
Libanons mest tragiske og absurde krise, er med til at skabe en forbundethed.
I humorens lethed og latter formår libaneserne at holde fast i en lille flig af
det fælles menneskelige.
● ● ●
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UDDRAG:

Demokratiets tusmørke
Af Anne Applebaum

Få er mere vidende og har været tættere på udviklingen i Østeuropa end
Anne Applebaum. Hun har skrevet
nogle af de mest markante bøger om
kommunismens ondskab og gennem
sin mand, Polens tidligere forsvarsog udenrigsminister, været helt tæt
på den politiske realitet. Udenrigs
bringer et uddrag af hendes seneste
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1 nytårsaften
Den 31. december 1999 holdt vi en stor
fest. Ét årtusind gik på hæld, et nyt årtusind skulle til at begynde, og mange
mennesker ville gerne fejre det, allerhelst et eller andet eksotisk sted. Det
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kriterium kunne vores fest i høj grad
leve op til. Vi fejrede årtusindskiftet på
Chobielin, en mindre herregård i det
nordvestlige Polen, som min mand og
hans forældre havde købt cirka ti år
forinden – for det beløb, murstenene
kostede – da stedet var en forfalden,
ubeboelig ruin, der ikke var blevet sat
i stand, siden de forhenværende ejere i
1945 var flygtet fra Den Røde Hær. Vi
havde renoveret huset, eller hovedparten af det, selv om det havde været en
meget langsommelig proces. I 1999 var
det endnu ikke helt færdigt, men taget var udskiftet, og vi havde en stor,
nymalet og fuldstændig umøbleret sal,
der var helt ideel til en fest.
Gæsterne var meget forskellige: Der
var journalistvenner fra London og
Moskva, en lille gruppe yngre diplomater udstationeret i Warszawa og to
venner, der fløj hertil fra New York.
Men de fleste gæster var polakker, vores venner og kolleger til min mand,
Radek Sikorski, som på det tidspunkt
var viceudenrigsminister i en polsk
centrum-højre-regering. Der var også
lokale venner, nogle af Radeks skolekammerater og en stor gruppe fætre
og kusiner. En håndfuld yngre polske
journalister dukkede også op – ingen
af dem specielt berømte – sammen
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med nogle få embedsmænd og et par
af de yngste medlemmer af regeringen.
Groft sagt kunne man have placeret
de fleste af os i den overordnede kategori, som polakker kalder ”til højre” –
de konservative, antikommunisterne.
Men på det historiske tidspunkt kunne
man også have betegnet de fleste af os
som liberale. Markedsliberale, klassiske liberale og måske thatcherister.
Selv de, der måske ikke var helt afklarede omkring den økonomiske
politik, troede på demokratiet, på
retsstaten, på demokratiske kontrolfunktioner (”checks and balances”)
og på Polen som medlem af Nato og
kommende medlem af Den Europæiske Union (EU) – Polen som en integreret del af det moderne Europa. Det
var det, det betød, hvis man i 1990’erne
befandt sig ”til højre”.
Hvad festen angik, var det hele lidt tilfældigt. Et fænomen som catering fandtes ikke på landet i Polen i
1990’erne, så min svigermor og jeg lavede nogle store gryder med gullasch
og ovnstegte rødbeder til. Der var heller ingen hoteller, så de lidt over hundrede gæster overnattede på lokale gårde eller hos venner i den nærmeste by.
Jeg havde en liste over, hvem der boede
hvor, men det endte alligevel med, at
nogle stykker sov på gulvet i kælderen.
Sent om aftenen tændte vi fyrværkeri –
billige kinesiske importvarer, som netop var blevet tilgængelige i stor stil, og
som formentlig var ekstremt farlige.
Musikken – den var indspillet på
kassettebånd, længe før der var noget,
der hed Spotify – udgjorde aftenens
eneste seriøse kulturelle skel: De sange, mine amerikanske venner huskede
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fra deres studietid, var ikke de samme
som dem, polakkerne huskede fra deres studietid, så det var svært at få alle til at danse samtidig. På et tidspunkt
gik jeg op ovenpå og blev klar over, at
Boris Jeltsin var trådt tilbage, skrev en
kort klumme til en britisk avis, gik så
nedenunder igen og fik et glas vin mere. Omkring klokken tre om morgenen
var der en af de mere eksalterede polske gæster, der trak en lille pistol op af
sin håndtaske og affyrede et par løse
skud op i luften i ren og skær eufori.
Sådan var festen. Den varede hele
natten, fortsatte med ”brunch” næste
eftermiddag og var gennemsyret af den
optimisme, jeg husker fra dengang. Vi
havde renoveret vores forfaldne hus.
Vores venner var i gang med at genopbygge landet. Jeg husker særlig tydeligt en spadseretur i vintersneen –
måske var det dagen før festen, måske
dagen efter – sammen med en tosproget gruppe, alle snakkede i munden på
hinanden, så birkeskoven genlød af engelsk og polsk i en skøn blanding. På
det tidspunkt, da Polen stod på tærsklen til at blive en del af den vestlige verden, føltes det, som om vi alle var på
samme hold. Vi var enige om demokratiet, om vejen til velstand og om
den retning, tingene udviklede sig i.
Den tid er forbi. Nu, næsten to årtier efter, ville jeg gå over på den anden
side af gaden for at undgå nogle af de
mennesker, der var med til min nytårsfest. De ville til gengæld ikke blot nægte at sætte deres ben i mit hjem, de ville
også være pinligt berørt over at indrømme, at de nogensinde havde været
der. Faktisk ville omkring halvdelen af
de mennesker, der deltog i festen, ikANMELDELSE
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ke længere tale med den anden halvdel. Fremmedgørelsen er politisk, ikke
personlig. Polen er nu et af de mest polariserede samfund i Europa, og vi står
på hver vores side af en dyb skillelinje,
der går ned igennem det, der engang
var ikke blot det polske højre, men også det gamle ungarske højre, det spanske, det franske, det italienske højre og
– med visse forskelle – det britiske og
det amerikanske højre.
Nogle af mine nytårsgæster – heriblandt min mand og jeg selv – er stadig tilhængere af det proeuropæiske,
proretsstats- og promarkedsorienterede højre. Vi er stadig medlemmer af
politiske partier, som stort set ligger på
linje med europæiske kristelige demokrater, med de franske og hollandske
liberale partier og med John McCainfløjen i Det Republikanske Parti i USA.
Nogle af mine gæster opfatter sig selv
som centrum-venstre. Men andre er
endt helt andre steder. De er nu tilhængere af et nativistisk parti, der kaldes
Lov og Retfærdighed (PiS) – et parti,
som har bevæget sig meget langt væk
fra de synspunkter, de havde, da de
en kort overgang, fra 2005 til 2007, for
første gang havde regeringsmagten, og
da de fra 2005 til 2010 beklædte præsidentembedet (hvilket ikke er det samme i Polen).
I oppositionsårene begyndte ledende skikkelser i Lov og Retfærdighedspartiet og mange af deres støtter og
talsmænd efterhånden at støtte et andet
tankesæt, som ikke blot var xenofobisk
og paranoidt, men åbenlyst autoritært.
Det skal til vælgernes retfærdighed siges, at det ikke var alle, der var i stand
til at se det: I 2015 førte Lov og RetANMELDELSE

færdighedspartiet en meget behersket
valgkamp mod et centrum-højre-parti, der havde været ved magten i otte
år – min mand var medlem af denne
regering, men trådte tilbage før valget
– i det sidste år under ledelse af Ewa
Kopacz, en svag og ikke særlig imponerende premierminister.
Ved valget i 2015 vandt partiet en
kneben sejr, og herefter blev radikaliseringen straks meget tydelig. Den nye
regering handlede i strid med forfatningen ved på ulovlig vis at udpege nye
dommere til landets forfatningsdomstol. Senere gjorde partiet igen brug af
en forfatningsstridig drejebog, da man
forsøgte at ”arrangere” den polske højesteret, og da man lavede en lov, der
var beregnet på at straffe dommere,
hvis kendelser gik imod regeringens
politik. Lov og Retfærdighedspartiet overtog kontrollen med den statslige radiokanal – hvilket også var i strid
med forfatningen – og afskedigede populære studieværter og erfarne reportere. Efterfølgerne for disse medarbejdere, der blev rekrutteret fra visse
onlinemediers yderste højrefløj, begyndte at drive regelret regeringsvenlig
propaganda tilsat et drys af let gendrivelige løgne, alt sammen på skatteydernes regning.
Et andet område, der blev ramt, var
en række statsinstitutioner. Da først
Lov og Retfærdighedspartiet var kommet til magten, blev tusindvis af embedsmænd afskediget og erstattet af
trofaste partifæller eller fætre og kusiner og andre slægtninge til partifæller. De afskedigede generaler i hæren,
der havde gennemgået mange års kostbar træning og uddannelse på vestlige
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akademier. De fyrede diplomater med
erfaring og sprogfærdigheder. Én efter
én blev også kulturinstitutioner ødelagt. Nationalmuseet mistede sin fremragende fungerende direktør, en internationalt anerkendt kurator. Han blev
erstattet af en ukendt forsker, der ikke
havde nogen forudgående museumserfaring, og hvis første væsentlige beslutning var at afmontere museets udstilling af moderne samtidskunst. Han
trådte tilbage et år senere og efterlod
museet i kaos. Lederen af Museet for
de polske jøders historie – en enestående institution i Europa, som blot få
år forinden var blevet indviet under
stor festivitas – blev suspenderet fra
sit job uden nærmere begrundelse – til
forfærdelse for museets internationale
støtter og sponsorer.
Disse historier gav genlyd sammen
med tusindvis af andre historier, som
ikke nåede frem til avisernes overskrifter. For eksempel mistede en af vores
venner sit job i en anden statslig institution, efter at hun havde afsluttet for
mange projekter for hurtigt. Hendes
nye og ukvalificerede chef betragtede
hende tilsyneladende som en trussel.
Her blev der talt rent ud af posen. Hensigten med alle ændringerne var ikke at
forbedre landets ledelse. Hensigten var
at knytte ledelsen tættere til partiet og
gøre domstolene mere føjelige, mere afhængige af partiet. Eller måske burde vi
omtale det, som vi engang gjorde: Partiet med stort P. Det havde de ikke beføjelser til. Lov og Retfærdighedspartiet var blevet valgt med en procentdel af
stemmerne, der sikrede dem regeringsmagten, men som ikke var tilstrækkelig
til at foretage ændringer af forfatningen.
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Og for at retfærdiggøre deres lovovertrædelser holdt partiet op med at bruge almindelige politiske argumenter og
begyndte i stedet at udpege eksistentielle fjender. Nogle af dem var gamle kendinge. Efter hen ved tyve år med
dybdegående polsk-jødiske samtaler
og forsoning – efter tusindvis af bøger,
film og konferencer, efter opførelsen af
det spektakulære museum – fik regeringen nu negativ international omtale på
grund af vedtagelsen af en lov, som begrænsede den offentlige debat om holocaust. Selv om loven endte med at blive ændret efter pres fra USA, nåede den
at vinde bred tilslutning blandt partiets
ideologiske kernetropper – de journalister, forfattere og filosoffer, hvoraf nogle
også havde deltaget i mit nytårsselskab,
som nu udtaler, at antipolske kræfter
efter deres opfattelse er ude på at give
Polen skylden for Auschwitz i stedet
for Tyskland. Senere rodede partiet sig
også ud i et meningsløst skænderi med
den israelske regering, der virkede, som
om det var beregnet på at appellere både til Lov og Retfærdighedspartiets vrede, nationalistiske vælgere i Polen og til
Benjamin Netanyahus vrede, nationalistiske vælgere i Israel.
Nogle af fjenderne var nye. Efter i en
kort periode at have angrebet muslimske indvandrere – og det var svært i
et land, som nærmest ikke har nogen
muslimske indvandrere overhovedet –
begyndte partiet at rette sin vrede mod
homoseksuelle.
Det polske ugemagasin Gazeta Polska – hvorfra et par meget fremtrædende journalister også deltog i mit
nytårsselskab – fik fremstillet nogle
klistermærker med påskriften ”LGANMELDELSE
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BT-fri zone” til deres læsere – lige til at
sætte op på døre og vinduer. I oktober
2019, samme aften som endnu et parlamentsvalg fandt sted, sendte den statslige tv-kanal et dokumentarprogram
med titlen Invasion, der beskrev den
hemmelige ”LGBT-plan” om at undergrave Polen.
Polens katolske kirke, der engang
var en neutral institution og et apolitisk symbol på national enhed, begyndte at slå på tromme for lignende
temaer. Den nuværende ærkebiskop af
Krakow – en stilling, der engang blev
besat af pave Johannes Paul 2. – holdt
en prædiken, hvori han beskrev homoseksuelle som en regnbuefarvet ”pest”,
der havde afløst kommunismens ”røde
pest”. Den polske regering bifaldt hans
prædiken, men derefter fjernede onlinemoderatorer den fra YouTube, fordi
den var udtryk for hadtale.
Hele denne serie begivenheder gør
det vanskeligt for mig og nogle af mine nytårsgæster at tale sammen om noget overhovedet. Jeg har for eksempel
ikke haft en eneste samtale med Ania
Bielecka, der førhen var en af mine
nærmeste venner – og gudmor til et af
mine børn – siden en hysterisk telefonsamtale i april 2010, et par dage efter at
et fly med den daværende polske præsident ombord styrtede ned ved byen
Smolensk i Rusland – mere om dette
om et øjeblik.
Bielecka er arkitekt, og blandt sine venner tæller, eller i hvert fald talte, hun nogle af sin generations mest
kendte kunstnere. Hun holder også
meget af – eller det gjorde hun i hvert
fald – at se udstillinger med moderne kunst og rejste endda et par gange
ANMELDELSE

til biennalen i Venedig af ren og skær
interesse. Hun fortalte mig engang, at
hun holdt lige så meget af at iagttage
gæsterne på biennalen – alle de der bohemeagtige kvinder i deres kunstfærdige antræk – som af at se selve udstillingerne. Men i de senere år er hun
kommet til at stå Jarosław Kaczynski,
der er leder af Lov og Retfærdighedspartiet og tvillingebror til den afdøde
præsident, meget nær. Hun stiller med
jævne mellemrum op som værtinde for
Kaczynski ved frokoster i sin lejlighed
– hun er en strålende kok – og drøfter med ham, hvem han skal udnævne
til minister i sin regering. Jeg har hørt,
at kulturministeren, som var den, der
stod bag angrebet på de polske museer, var hendes forslag. For et par år siden forsøgte jeg at mødes med hende i
Warszawa, men det afviste hun. ”Hvad
skulle vi dog tale om?” sms’ede hun til
mig – og så hørte jeg ikke mere.
En anden af mine gæster – den kvinde, der affyrede en pistol op i luften
– endte med at blive separeret fra sin
britiske mand. Hendes excentriske opførsel er blevet forvandlet til noget andet, og hun bruger tilsyneladende al
sin tid som fuldtidstroll på internettet,
hvor hun promoverer en bred vifte af
fanatiske konspirationsteorier, hvoraf mange er stærkt antisemitiske. Hun
tweeter om, at jøderne var ansvarlige for holocaust; engang postede hun
et billede af et engelsk maleri fra middelalderen, der forestillede en dreng,
der angiveligt blev korsfæstet af jøder,
med følgende kommentar: ”Og så blev
de overraskede over, at de blev forvist”
– med henvisning til forvisningen af jøder fra England i 1290. Hun følger og
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bakker op om fremtrædende medlemmer af den amerikanske ”alt-right”-bevægelse (en løst organiseret højreek-stremistisk bevægelse med „hvid
overlegenhed“ som overordnet princip), hvis sprogbrug hun gentager og
understøtter.
● ● ●
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Østasiens rædselskabinet
lukket op
Af Flemming Ytzen

Washington Post-korrespondenten
Anna Fifields bog om det nordkoreanske klandynasti er den rigtige
ledsager til dokumentaristen Mads
Brüggers banebrydende dokumentarserie om samme.
Fifield, Anna:
Den store efterfølger. Den Strålende Kammerat
Kim Jong-uns
Guddommeligt
Fuldendte
Skæbne.
Gads Forlag 2020,
344 sider

Den globale medieoffentlighed har fået en øjenåbner af dimensioner om
det bizarre, hypermilitariserede klanregime i Nordkorea med Mads Brüg-

gers enestående dokumentarserie The
Mole: Undercover in North Korea, vist
på DR i oktober. FN-systemet var som
bekendt hurtigt ude med anmodninger
til den danske dokumentarist om flere
detaljer.
Miniserien, der følger to personer
– en førtidspensioneret dansk kok og
en falsk våbenhandler – ind i Nordkorea som potentielle investorer i våbenfremstilling og narkotikahandel – kan
for de interesserede passende ledsages af bogen Den store efterfølger.
Den Strålende Kammerat Kim Jonguns Guddommeligt Fuldendte Skæbne, skrevet af Washington Posts mangeårige korrespondent i Nordøstasien,
Anna Fifield.
Brügger og Fifield har en del til fælles: en fascination af, hvorledes et af
klodens mest voldelige regimer er i
stand til at holde sig ikke bare flydende, men atombevæbnet, og dermed

Flemming Ytzen (f. 1952) er journalist med fokus på Asien. Han er klummeskribent ved Politiken og rejseleder i Østasien. Han har besøgt Sydkorea regelmæssigt siden 1984 og Nordkorea i 2016.
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repræsenterer en regulær trussel mod opbygning stort set siden Cubakrisen i
USA og dets allierede i Østasien, først 1962).
og fremmest Sydkorea og Japan.
Bag både dokumentarfilm og bog Pakistans skumle rolle
ligger en halv snes års research og den Med tanke på den grundighed, hvordertilhørende imponerende tålmodig- med forfatteren er gået til emnet, er
hed. Hvor Brügger konstruerer sin for- det en ærgerlig mangel ved bogen, at
tælling, fordi hans to hovedfigurer rej- Fifield ikke får udfoldet historien om,
ser ind i rædselskabinettet under falske hvorledes den muslimske verdens føridentiteter, går Fifield til stoffet med al- ste atombombe – Pakistans, selvfølgele de til rådighed stående midler i den lig – blev fødselshjælper for, at Nordgenre, vi kender som undersøgende korea kunne give fuld skrue på sit eget
journalistik.
program og dermed blive en af de alDe fleste af bogens oplysninger vorligste trusler mod fred og stabilitet
stammer fra afhoppede nordkorea- også uden for sit nærområde. Faderen
nere. Fifield bryder
til den pakistanske
Pligtlæsning for Folketingets
sig ikke om afhopatombombe, Abudenrigsudvalg og samtlige
perbetegnelsen, men
dul Qadeer Khan,
af EU’s udenrigsministre.
foretrækker det mesom i mange år har
re gangbare ’flygtesiddet i husarrest i
de’. En håndfuld bøger skrevet af disse hjemlandet, nævnes kun ét enkelt sted
flygtninge er udkommet i dansk over- i bogen.
sættelse, men lider af mangel på troDette skal ikke forklejne, at bogen
værdighed, fordi stort set ingen af de leverer en omfattende gennemgang af
pågældendes beretninger kan bekræf- de bizarre og forrykte realiteter, der retes af andre kilder. Man kan tro dem elt holder 25 millioner nordkoreanere
eller lade være – vi taler om yngre kvin- som gidsler.
der, der virker påfaldende popstjerneFor årtier siden blev der grint meget
agtige, når de optræder i talkshows på af Kim-dynastiet, men det var, før det
TV. Tilsyneladende ganske utraumati- nukleare potentiale blev kendt. Verden
serede og harmoniske, hvordan det så skal i mange år frem forsøge at håndend lader sig gøre.
tere en magtperson, der som barn har
Fifield leverer forklaringen på de gået på eliteskole i Schweiz, som ung
topmøder i 2018-19, som regimets har dyrket en passion for basketball og
øverste leder Kim Jong-un gennem- Disney-underholdning og som vokførte med den amerikanske præsident sen har beordret likvidering af nære
Donald Trump, hvor det angivelige slægtninge og partnere – foruden at
formål var at fremme en afnuklearise- være ansvarlig for undertrykkelsen af
ring af den koreanske halvø (læs: at få de hundredtusinder, der lider i landets
Pyongyangs militær til at tillade FN-in- straffearbejdslejre.
spektion af de atomfaciliteter, som
Mogens Lykketoft skriver i bogens
med sovjetisk bistand har været under forord, at Anna Fifield tegner et fasciANMELDELSE
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nerende portræt af livsbanen for fedlingen, der arvede magten efter sin far
og farfar og som uden tøven slog sin
onkel og halvbror ihjel for at konsolidere sit enevælde mod alle tænkelige
udfordringer: ”En meget usympatisk,
men uhyre snedig type, der omskrev
sin profil fra storskryder til forsonlig
statsmand, da han først havde sin forsikringspolice i orden med atombomben i lommen. Belønningen fik han i
form af to surrealistiske, resultatløse
topmøder med Donald Trump.”
Manden, der charmerede Donald
Trump, er som risikofaktor i samme
kategori som Islamisk Stat, de iranske
ayatollaher og ekstremistiske islami-
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ster på flere kontinenter. Forskellen er,
at tanken om at føre regulær krig mod
Pyongyang fremstår som en umulighed. Kun forhandlinger giver mening.
Som Lykketoft skriver: den eneste
chance for, at monsterstaten Nordkorea forsvinder, er at USA og Kina engang igen forstår, at de har flere fælles
interesser end interessemodsætninger.
Ja, her er der dømt pligtlæsning for
Folketingets udenrigsudvalg og samtlige af EU’s udenrigsministre. De bør ikke distraheres af, at Pyongyang ligger
længere fra Europa end Teheran.
● ● ●
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Om Selskabet
DET UDENRIGSPOLITISKE SELSKAB

Det Udenrigspolitiske Selskab er en privat
forening med rødder i modstandsbevægelsen, stiftet i 1946. Vores formål er at styrke interessen for og debatten om udenrigspolitik i
Danmark. Selskabet er uafhængigt af partipolitiske interesser og arbejder for en større
demokratisk forankring i udenrigspolitiske
spørgsmål. Det Udenrigspolitiske Selskab er
en platform, som knytter civilsamfund, eksperter og beslutningstagere sammen.

Protektor
Hans Kongelige Højhed Kronprins
Frederik

Æresmedlem
Uffe Ellemann-Jensen

Rådet
Ulrik Federspiel (bestyrelsens formand)*
Rebecca Adler-Nissen
Merete Ahnfeldt-Mollerup

Det Udenrigspolitiske Selskab er en medlemsforening og et netværk, som i øjeblikket tæller omkring 1.400 personlige
medlemmer. Yderligere 300 personer er
medlemmer via et halvt hundrede firmaer og institutioner. Selskabet har en ungdomsafdeling, DUS U35, med ca. 350
medlemmer.

Christian Friis Bach
Jesper Berg*
Ingelise Bogason
Henrik Breitenbauch
Camilla Brückner
Marianne Dahl
Uffe Ellemann-Jensen
Connie Hedegaard
Kasper Høeg-Jensen

Udover at udgive Udenrigs, holder Det
Udenrigspolitiske Selskab en lang række
arrangementer, konferencer og webinarer
med fremtrædende danske og udenlandske eksperter. Arrangementerne er forbeholdt Selskabets medlemmer og særligt inviterede gæster og holdes som hovedregel
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