
ministeren erklæret sig klar 
til at bakke op om et angreb 
på Syrien uden om FN.

Samtidig har Danmark de 
seneste år udsendt færre og 
færre FN-soldater. I dag har 
Danmark kun et to-cifret an-
tal FN-soldater udsendt.

uden mandat i FN's Sikker-
hedsråd. Og politikerne stod 
også klar til at støtte op, da 

USA i 1998 truede Irak med 
våbenmagt  og da NATO's 
jagerfly i 1999 bombede 
Serbien. Senest har både 
statsministeren og udenrigs-

- Det kunne være rart med 
en friere diskussion næste 
gang vi skal i krig. For vi kom-
mer i krig fremover. Men næ-
ste gang kunne det være rart, 
at vi kunne debattere mere 
åbent. Hidtil er os, der har kri-
tiseret krigene og argumen-
teret for, at konfliktløsning 
kunne håndteres anderle-
des, nærmest blevet kaldt for 
landsforrædere, der ikke bak-
ker op om de danske soldater, 
siger Peter Viggo Jacobsen.

- De ansvarlige politikere 
kunne godt have været mere 
åbne og villige til at stå på 
mål for de beslutninger, de 
har taget. I stedet for at blive 
sure på kritikerne i debatten.

Selvom der endnu ikke har 
været en offenligt og åben 
evaluering, så mener Peter 
Viggo Jacobsen, at de danske 
politikere har lært af krigene:

- Der er ingen, der tror 

15 års krigsdeltagelse 
bør evalueres
Det er vigtigt, at der kommer en evaluering af, hvad det har gjort ved os som befolkning 
og som land, at vi har deltaget i forskellige krige de sidste 15 år, mener seniorforsker 
Henrik Breitenbauch, som deltog på en fredskonference i lørdags.

De ansvarlige politikere 
kunne godt have været 

mere åbne og villige til at stå på 
mål for de beslutninger, de har 
taget. I stedet for at blive sure på 
kritikerne i debatten. 

Peter VIggo Jacobsen

Et krigsførende land forandrer sig

KrIg
ml@arbejderen.dk

D er er brug for en årlig 
"magtudredning", der 

undersøger, den forandring, 
som Danmark har gennem-
gået efter 15 års krige i det 
tidligere Jugoslavien, Irak, 
Afghanistan og Libyen, både 
som befolkning og som land.

Sådan lyder forslaget fra 
Henrik Breitenbauch, senior-
forsker hos Center for Mili-
tære Studier.

Han var en del af det panel 
af freds- og konfliktforskere 
og politikere, som Fredsmi-
nisterium.dk havde indkaldt 
til en konference på Christi-
ansborg i lørdags.

Fredsministerium.dk er en 
paraplyorganisation for tyve 
forskellige fredsorganisatio-
ner.

- Den forandring, der er 
sket i Danmark, har udfor-
dret vores politisk system og 
befolkningen. Når man har 
været igennem sådan en stor 
forandring, er der behov for 
at sige "time out" og se for-
andringen efter i sømmene, 
mener Henrik Breitenbauch.

Han mener, at Danmark 
har gennemgået et stort chok 
som land og som fællesskab, 
siden vi blev et krigsførende 
land.

- Der er brug for en 
magtudredning - en evalu-
ering, hvor uafhængige for-
skere ser på, hvad der virker 
og ikke virker, når vi skal løse 
konflikter. Og hvad det er for 
en international dagsorden, 
som skiftende regeringer 
har meldt Danmark ind i, si-
ger Henrik Breitenbauch.

I 2003 gik et snævert flertal 
i Folketinget i krig mod Irak 

- Der er et demokratisk be-
hov for at have en samtale 
om, at Danmark har været 
i krig - herunder om de om-
kostninger, der har været 
i det. Og så skal vi have en 
praktisk evaluering, der giver 
klarhed over,  hvad der vir-
ker og ikke virker. Der er be-
hov for noget mere grundig 
og uafhængig forskning.  Vi 
lærte først sent, at krig har 
nogle psykiske og moralske 
omkostninger - eksempelvis 
hvad angår vores veteraner 
og de tolke, som har hjul-
pet de danske styrker, me-
ner Henrik Breitenbauch.

brug for mere 
åbenheD
Også  lektor ved Forsvarsa-
kademiet, Peter Viggo Jacob-
sen, efterlyser mere debat om 
konsekvenserne af krigene:
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og prøver på at forhindre en 
storkrig. Derfor kan man stil-
le spørgsmålet: Er det egent-
lig en aktivistisk udenrigspo-
litik, som regeringen fører?

Selvom regeringen afviste 
at sende et dansk bidrag til 
en FN-styrke, var regeringen 

straks klar til at bakke op, da 
USA begyndte at tale om at 
bombe Syrien, konstaterede 
Nikolaj Villumsen:

- Det er dybt beklageligt, 
at i en tid, hvor lederne for 
de traditionelle krigsmag-
ter Cameron i Storbritan-
nien og Obama i USA står til 
at lide nederlag i deres na-
tionale parlamenter, ja så er 
den danske regering klar til 
krig endnu en gang. Det er 
slående, at regeringen ikke 
har haft andre alternativer 
til bombardementer, vi ikke 
aner konsekvensen af.

s og sf: brug eu som 
KonflIKtløser
Jeppe Kofod, socialdemokra-
tisk udenrigsordfører, mener, 
at det vi kan lære af det sid-
ste årti,  er, at vi skal tænke 
os grundigt om, før vi går ind 

litikernes beslutning om at 
sende Danmark i krig, lød det 
fra Enhedslistens forsvars-
ordfører Nikolaj Villumsen.

Han mener, at der har væ-
ret masser af muligheder 
for at handle i Syrien-kon-
flikten.  Eksempelvis bad FN 

den danske regering om at 
sende danske soldater til de 
israelsk besatte Golan-højder 
på grænsen til Syrien, for at 
forhindre at konflikten ikke 
spredte sig til resten af regio-
nen.

- Regeringen afviste, at 
sende danske soldater til 
FN-missionen. Det betyder, 
at det i dag er soldater fra 
Irland, Fiji og Nepal, der er i 
øjeblikket bevogter grænsen 

på, at det er gået godt i Irak 
og Afghanistan. Derfor er 
der endnu ikke faldet nogen 
bomber i Libyen. Der er brug 
for andre instrumenter.  Vi 
tror ikke længere på, at man 
skal sende en masse soldater 
ind og vælte regeringen og 
starte forfra. Man risikerer, at 
der dør flere mennesker, end 
hvis man havde valgt ikke at 
gøre noget.

PolItIKere uenIge om 
eValuerIng
Der er imidlertid ikke politisk 
opbakning til at ideen om at 
sikre en åben og offentlig eva-
luering af de sidste 15 års krige.

På konferencen deltog re-
præsentanter fra Socialde-
mokraterne, SF og Enhedsli-
sten. Og Enhedslisten er det 
eneste parti, der bakker op 
om fredsbevægelsens krav 
om en åben og offentlig eva-
luering af de krige, som Dan-
mark har været involveret i.

- Det er vigtigt, at få erfa-
ringerne frem fra Danmarks 
krige. Hidtil har evaluerin-
gen været meget mangelfuld. 
De ansvarlige politikere har 
gemt sig bag de udsendte 
danske soldater. Men det 
er vigtigt at understrege, at 
man godt kan respektere de 
danske soldater, der har givet 
liv og lemmer i krigene - og 
samtidig være uenig med po-

I Norden har vi en lang tradition for fredelig sameksi-
stens mellem vores lande.

Det er vigtigt, at vi passer på og lærer af den traditi-
on. Hvorfor er det lykkedes os i årevis at leve i fred side 
om side. Den viden kan andre lande udenfor Norden 
også drage nytte af.

Vi skal have større fokus på fredsperspektiverne i 
Norden.

Jeg kommer lige fra en stor fredskonference.
I syv dage var vi samlet 189 mennesker fra 32 lande 

- herunder fra en række konfliktlande som Ny Guinea, 
Haiti, Ghana og Kenya. Vi talte om, hvordan man kan 
lave en infrustruktur for fred. Planen indeholder 13 
punkter.

Vi har flere hundrede års erfaring med fred i Norden. 
Lad os bruge vores viden til at oprette konfliktløsnings-
uddannelser, freds- og konfliktløsningscentre, så vi kan 
blive kendt i Skandinavien på at eksportere fred.

Danmark har været med til at føre krig i Afghanisten, 
Irak og Libyen. Danmark har behov for at gennemføre 
en nøgtern og åben evaluering af de militære indgreb. 

En sådan evaluering skal kombineres med den sene-
ste forskning, der viser, at tidlig indgriben med ikke-
militære midler har størst mulighed for at skabe varig 
fred.

Danske politikere mangler adgang til en langt frede-
ligere værktøjskasse. Danmark skal være kendt for at 
finde alternativer til krig.

susann sImolIn

bIrger noruP

frants VIllaDsen

freDsbeVægelsens oPgaVer

ålanDs freDsInstItut

Peace allIance DanmarK

freDsmInIsterIum.DK

Der er et demokratisk be-
hov for at have en samtale 

om, at Danmark har været i krig 
– herunder om de omkostninger, 
der har været i det. Der er behov 
for noget mere grundig og uaf-
hængig forskning. 

henrIK breItenbauch.

Der er brug for en evaluering, hvor uafhængige forskere 
ser på, hvad der virker og ikke virker, når vi skal løse 
konflikter, mener fredsbevægelsen. Men der er ikke flertal 
blandt politikerne.

Ivanna Rahm

Konference
 ■  I lørdags markerede fredsbevægelsen FN's Fredsdag med et dialog-

møde på Christiansborg. Cirka 60 deltagere mødte op.

 ■  Her kunne de møde et panel bestående af en række freds- og konflikt-
forskere og forsvars- og udenrigsordførere fra Socialdemokraterne, SF, 
de Radikale og Enhedslisten.

 ■  Dialogmødet var arrangeret af Fredsministerium.dk, der  samler tyve 
forskellige fredsorganisationer.

i en konflikt med militære 
midler. 

- Vi skal være sikre på, at 
finde løsninger, der løser 
og ikke forstørrer proble-
met.  Det er en erkendelse, 
man bør gøre sig, forklarede 
han på konferencen.

Også SF skød ideen om en 
evaluering af de seneste kri-
ge til hjørne:

- Det er ikke regeringens 
erklærede politik, at vi skal 
evaluere de sidste års krige. 
Så om vi kan få en offentlig 
og åben evaluering, tør jeg 
ikke sige her og nu, erklære-
de Tonni Hansen, medlem af 
SF's landsledelse og af parti-
ets udenrigs- og forsvarspoli-
tiske udvalg.

De to regeringspartier op-
fordrer til at bruge EU mere 
til at løse konflikter:

-  EU's udenrigstjeneste 
har mulighederne for at løse 
konflikter. Her har man man-
ge flere instrumenter at bru-
ge - konfliktløsning,  handel, 
bistand og politi - før man 
griber ind militært, lød det 
fra Jeppe Kofod.

Han fik opbakning fra SF:
- Jeg ser gerne, at EU bliver 

en stærkere spiller i verden. 
Det er deprimerende, at det 
er USA, Rusland og Kina, der 
beslutter, hvad der skal ske i 
verden mens EU er sat uden 
for indflydelse, mente Tonni 
Hansen.

Fredskonferencen i lørdags 
blev afholdt for at markere 
FN's Fredsdag. Fredsdagen 
sætter fokus på arbejdet for 
at skabe fred, sikkerhed og 
udvikling i verden. Over 1,5 
milliarder mennesker skøn-
nes at leve i lande med krig, 
voldelige overgreb eller høj 
kriminalitet. FN forsøger 
med denne dag at få parter i 
konflikt og voldelige grupper 
til at holde fred.
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Jeg er dybt uenig med Anders Fogh i, at NATO skal opruste yderligere. Men 
han har en pointe i, at kampfly er unødvendige. De nye kampfly vil koste det 

samme som halvanden Øresundsbro. De penge kunne bruges langt bedre på velfærd, 
på konfliktmægling i verdens brændpunkter, på grøn omstilling og meget andet.

Nikolaj Villumsen, forsvarsordfører for Enhedslisten

Flere freds- og konfliktforskere advarer 
mod, at Danmark i højere og højere grad 
kører uden om FN-sporet. Risikoen ved 
den kurs er ustabilitet og anarki, advarer 
lektor ved Institut for Strategi på For-
svarsakademiet.

FN
ml@arbejderen.dk

I dag sætter FN for tretten-
de år i træk fokus på det 

internationale fredsarbejde 
med FN's fredsdag.

Men i Danmark har for-
svarspolitiken i samme pe-
riode skiftet fokus. Hvor vi 
tidligere bakkede op om FN's 
fredsbevarende arbejde, læ-
ner vi os i dag i højere grad 
op af USA's og NATO's mili-
tære missioner.

Det siger en række eksper-
ter til Arbejderen.

- De seneste 15 år har der 
været en række eksempler 
på, at Danmark har været klar 
til at gå i krig uden mandat i 
FN's Sikkerhedsråd. Der er 
sket en politisk prioritering 
af NATO's og USA's militære 
missioner frem for FN's mis-
sioner. Især under Fogh, der 
havde en værdibaseret til-
gang til internationale relati-
oner og dermed også til kon-
fliktløsning, siger Peter Kim 

Laustsen, der er fungerende 
chef for Institut for Strategi 
på Forsvarsakademiet.

ANgrEbskrigE
I 2003 gik et snævert flertal 
i Folketinget i krig mod Irak 
uden mandat i FN's Sikker-
hedsråd. Og politikerne stod 
også klar til at støtte op, da 
USA i 1998 truede Irak med 
våbenmagt og da NATO's 
jagerfly i 1999 bombede 
Serbien. Senest har både 
statsministeren og udenrigs-
ministeren erklæret sig klar 
til at bakke op om et angreb 
på Syrien uden om FN.

Samtidig har Danmark de 
seneste år udsendt færre og 
færre FN-soldater. I dag har 
Danmark kun et to-cifret an-
tal FN-soldater udsendt.

- Under Fogh-regeringen 
galdt det om at eksportere 
de rigtige vestlige værdier til 
andre lande. Det har aldrig 
været meningen med FN, 
hvor ikke-indblanding i sta-
ternes indre anliggender er 
kernen i FN-Pagten. Fogh's 
aktivistiske udenrigspolitik 
er i høj grad blevet videre-
ført under den nuværende 
regering, forklarer Peter Kim 
Laustsen til Arbejderen. Han 
er fungerende chef for Insti-
tut for Strategi på Forsvarsa-
kademiet.

Ulempen ved at lande går 
solo uden om FN er, at man 
underkender FN-systemets 
vigtighed og den verdens-
orden og de institutioner, 
som blev skabt i 1945, adva-
rer strategichefen. - Dermed 
underkender man de fordele, 
der er ved FN - nemlig at FN 
er et fora, hvor verdens stater 
kan mødes, tale sammen og 
forhandle sig frem til frede-
lig løsning af konflikter. FN 
er en ramme for dialog, og 
det har helt klart været med 
til at begrænse brugen af 

magt i verden.Han advarer 
mod at gå solo uden om FN. 
Det kan nemlig ikke undgå at 
give nogle skrammer til FN, 
og skabe ustabilitet i verden, 
mener forskeren:

- Vi skal være passe på, at 
FN ikke bliver undergravet, 
når en koalition af villige 
lande går i krig uden om FN. 
Det er ikke godt, når lande 

går i krig uden om FN. FN er 
ikke alene en organisation, 
men også en juridisk ramme 
for hvornår staterne kan an-
vende magt. Hvis disse regler 
ikke overholdes, er der risiko 
for at anarkiet kommer til at 
råde, og det har især småsta-
ter som Danmark ingen in-
teresse i, uddyber Peter Kim 
Laustsen.

Også fredsforskeren Jan 
Øberg advarer mod at under-
grave FN.

- Der ligger omkring hun-
drede års hårdt arbejde bag 
folkeretten. Uden den ville 
verden bygge på den stær-
kes ret. Folkeretten har al-
tid været afgørende for net-
op de mindre og små stater, 
fordi den beskytter mod de 

stores overgreb, siger Jan 
Øberg.

FrEdskoNFErENcE i dAg
Der er kræfter, der arbejder 
for at få Danmark tilbage på 
FN-sporet. I dag bliver freds-
dagen markeret med et dia-
logmøde på Christiansborg 
mellem en række freds- og 
konfliktforskere og forsvars- 

Christian Liliendahl/Scanpix

Militære udgifter (% fra BNP)

UsA

4,7%

2,5% 1,7% 1,4%

EU dANMArkNATo

Kilde: SIPRI

Prioriterer NATO’s militære missioner 

Danmark svigter   FN-sporet

der er 
sket en 

politisk priori-
tering af NATo’s 
og UsA’s mili-
tære missioner 
frem for FN’s 
missioner.

PETEr kiM LAUsTsEN,  
ForsVArsAkAdEMiET.
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Beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren har - endnu 
en gang - udsat et møde med Folketingets ordførere. De to mi-
nistre havde ellers lovet at holde et møde før sommerferien for 
at drøfte forholdene vedrørende veteraners PTSD.

- Det er simpelthen for dårligt af ministrene. De har givet 
tilsagn om at anerkende krigsveteranernes problemer med 
PTSD. Men nu prøver de at løbe fra dette tilsagn, siger Jørgen 
Arbo-Bæhr, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører.

Handelsminister Nick Hækkerup vil lukke danske ambassa-
der og generalkonsulater rundt om i verden.

I stedet skal Danmark primært være repræsenteret i lande, 
hvor vi har handelsinteresser:

- Det afgørende er, at vi er til stede de steder, hvor der er 
nye markeder og hvor der er muligheder for at sælge danske 
varer. Og det betyder så til gengæld, at vi kommer til at lukke 
nogle andre steder, siger ministeren til DR.

Minister vil lukke ambassaderMinistre udskyder veteran-møde

og udenrigsordførere fra 
Socialdemokraterne, SF, de 
Radikale og Enhedslisten. 
Dialogmødet er arrange-
ret af Fredsministerium.dk, 
der samler tyve forskellige 
fredsorganisationer.

Poul Poder fra Centret 
for Løsning af International 
Konflikter deltager i konfe-
rencen:

- Ud fra en konfliktløsnings 
faglighed kan man sige, at FN 
er vigtigere en nogen sinde 
før. I en meget multipolær, 
kaotisk verdensorden er det 
endnu mere afgørende med 
et forum hvor aktører med 
meget forskellige interesser 
kan mødes. I denne arena 
kan de opnå en forståelse af 
hinanden, som i mindre grad 

er baseret på fordomme og 
fantasier om dem, som na-
tioner opfatter som deres 
med- og modparter. Igennem 
forhandlinger kan man nå 
til løsninger, som tilgodeser 
parternes forskellige inte-
resser, og dermed undgå de-
struktive konflikter.

Også organisationen FN-
forbundet opfordrer regerin-
gen til at komme tilbage på 
FN-sporet.

- FN-pagten forbyder brug 
af militære aktioner mod 
andre stater med mindre det 
er i selvforsvar eller FN's sik-
kerhedsråd har givet mandat 
til en militær indsats. Dette 
grundlag er afgørende for at 
skabe en fredelig verden og 
for at forhindre at vi vender 
tilbage til jungleloven fra 
før anden verdenskrig, siger 
cand. scient. pol. Lave Knud 
Broch, der er formand for 
FN-forbundets freds- og kon-

fliktløsningsudvalg.
SF har desværre ikke mu-

lighed for at sende en uden-
rigs- eller en forsvarsordfører 
til konferencen. I stedet sen-
der partiet Tonni Hansen, der 
er medlem af SF's landsledel-
se og af partiets udenrigs- og 
forsvarspolitiske udvalg.

Han tror ikke på fredsfor-
skernes advarsler om en ver-
den i anarki:

- Jeg tror ikke på, at det vil 
skabe anarki, fordi nogle lan-
de vælger at gribe ind uden 
om FN. I sidste ende hand-
ler det jo om man ønsker en 
apatisk eller en aktiv uden-
rigspolitik. Men jeg glæder 
mig, da til at lytte til freds- og 
konfliktforskerne i dag. For 
jeg er da i tvivl om, hvor langt 
enkeltlande kan gå uden at 
FN tager skade. For jeg er 
enig i, at det ikke må skabe 
ustabilitet i verden, siger 
Tonni Hansen til Arbejderen.

FN’s FrEdsdAg
 ■ 192 lande er medlemmer af De Forenede Nationer (FN) 

 ■  FN-pagten, der trådte i kraft den 24. oktober 1945 er en slags grundlov 
for staternes internationale samarbejde. Den fastlægger i brede træk 
medlemsstaternes rettigheder og pligter 

 ■ Blandt FN's opgaver er at sikre fred og sikkerhed i verden. 

 ■  FN er i dag den største multilaterale fredsbevarende aktør med op mod 
120.000 civile og militære udsendte i 15 fredsbevarende operationer. 
Det er næsten er en tidobling over det seneste årti. Hovedparten af 
FN’s fredsbevarende aktiviteter foregår i Afrika 

 ■  FN’s internationale fredsdag sætter fokus på arbejdet for at skabe fred, 
sikkerhed og udvikling i verden. Over 1,5 milliarder mennesker skønnes 
at leve i lande med krig, voldelige overgreb eller høj kriminalitet. FN 
forsøger med denne dag at få parter i konflikt og voldelige grupper til 
at holde fred.

Kilde: Udenrigsministeriet og FN's udviklingsorganisation UNDP

sociAL koMMENTAr

Tiltrængt 
2020-plan
Godt med en social 2020-plan. Men 
der er oplagte mål, som mangler, og 
så er der brug for noget økonomi.

Mads saMsing
NæsTForMANd i Hk koMMUNAL

E ndelig. En 2020-plan, der handler om andet end 
vækst, økonomi og arbejdsudbud. Det var tiltrængt.

Socialminister Annette Vilhelmsen kalder det et 
paradigmeskifte. Men det er nok lige lovlig tidligt, at 
tale om et paradigmeskifte, så længe der ikke er sket 
andet, end at der er formuleret lidt mål.

De sociale 2020-mål er blevet kritiseret for ikke at 
være tilstrækkeligt ambitiøse. Jeg synes faktisk de mål, 
der er formuleret, er ambitiøse. Men har man nået et 
mål, må man jo sætte sig et nyt. Det gælder selvfølgelig 
også her. Også hvis vi når målene før 2020. 

Så altså - helt fint med de mål, der er opstillet. Men 
der mangler noget. Lad mig bare nævne to ting. Hvorfor 

er der ikke nogen mål 
for, hvor mange der skal 
løftes ud af fattigdom? 
Vi har jo for nylig fået 
en fattigdomsgrænse. 
Og hvad blev der af hele 
handicapområdet?

Jeg kan ikke lige ryste 
op med en række klare 
ambitiøse og realistiske 
mål på de områder.

Men jeg synes ikke, 
det ville lyde helt skørt med en målsætning om, at 
fattigdommen målt i forhold til den officielle fattig-
domsgrænse skal være halveret i 2020. 

Og på handicapområdet kunne der for eksempel 
være mål om, at handicapperspektivet indtænkes i 
forhold til alle beslutninger og al lovgivning. Og der 
kunne være et mål om at afklare sektoransvar i for-
hold til betaling af udgifter til hjælpemidler, så Karen, 
der er mor til den spastisk lammede Simone på 16 år, 
ikke står tilbage med en regning på 10.000 kroner for 
en ernæringspumpe, fordi kommunen og regionen 
ikke kan enes om, hvem der skal samle regningen op.

Der er ikke afsat nogen penge til at nå de sociale 
2020-mål. For socialpolitik handler ikke kun om pen-
ge, forstås. Men socialpolitik handler altså også om 
penge. Det kunne godt være tid til en ny opfindelse i 
form af en social investeringsfond.

Men fint med sociale 2020-mål. Lad os nu komme 
i gang med at nå målene, så vi kan formulere nogen, 
der er endnu mere ambitiøse.

Hvad 
blev der 

af hele handi-
capområdet?

Prioriterer NATO’s militære missioner 

Danmark svigter   FN-sporet
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