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Kære Per Stig Møller, 

 

Jeg skriver til dig på vegne af 20 organisationer i 92-gruppen. Vi vil opfordre dig til at 

gøre en sidste kraftanstrengelse for at få FN til at tage bedre hånd om sammenhæn-

ge mellem konflikter og udnyttelse af naturressourcer, mens Danmark endnu sidder 

i Sikkerhedsrådet. 

 

Vi deler den vurdering, du gav udtryk for i dit brev af 22. oktober 2004, nemlig at naturres-

sourcer ofte kan være medvirkende årsag til konflikter og en vigtig finansieringskilde, som 

er med til at forlænge konflikter. 

 

Vi ved også, at Danmark har spillet en positiv rolle i sager som skabelsen af FN’s fredsop-

bygnings-kommission og i forbindelse med sanktionerne mod handel med tømmer og di-

amanter fra Liberia.  

 

Men set i forhold til de ambitioner, Danmark har sat sig, så er der stadig ting at gøre. 

Vi tænker her især på intentionerne om at bruge medlemskabet af Sikkerhedsrådet til at 

fremme fred og stabilitet i Afrika, herunder at regeringen, som nævnt i Afrika-strategien, vil 

arbejde for: 

 

 ”Fokus på naturressourcer i konflikter. Sikkerhedsrådet bør inddrage problemstillingen 

om udnyttelse af naturressourcer på et tidligt tidspunkt i drøftelserne af konflikter i Afri-
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ka, og problemerne må ligeledes håndteres effektivt i forhold til igangværende konflik-

ter. 

 

 Arbejde for en fælles definition af konfliktressourcer og arbejde for tiltag, der kan kon-

trollere handlen hermed, herunder arbejde for certificeringsordninger og gennemsigtig-

hed i økonomiske transaktioner.” 

 

Fremskridt på disse områder har været sparsomme, mens Danmark har haft sæde i Sik-

kerhedsrådet. Konfliktressourcer har ikke været diskuteret, og situationen er stadig den, at 

FN håndterer spørgsmål om konflikter og naturressourcer efter en ad hoc-model. Der er 

ikke nogen instans, som følger problemstillingen løbende og opsamler erfaringer, hvilket i 

praksis betyder, at Sikkerhedsrådet starter forfra, hver gang man skal undersøge de un-

derliggende årsager til en konflikt, herunder især finansieringen af konflikten. En mere 

sammenhængende og koordineret indsats kunne også bidrage til at øge håndhævelsen af 

de sanktioner, som Sikkerhedsrådet vedtager. I dag er effekten langtfra optimal. 

 

Internationalt er det i de senere år blevet mere og mere anerkendt, at verdenssamfundet 

har et ansvar for at beskytte civilbefolkningen, når deres egen stat ikke kan eller vil. Derfor 

er det også på høje tide, at der tages skridt til at sikre en mere effektiv international indsats 

mod, at naturressourcer forårsager og finansierer konflikter via handel. 

  

Naturressourcer spiller således fortsat en vigtig rolle i konfliktramte afrikanske lande. For 

eksempel rapporterede den London-baserede NGO, Global Witness, i maj om, at:  

 

 væbnede grupper fortsat kæmper om kontrollen over naturressourcer i den østlige del 

af den Demokratiske Republik Congo og civilbefolkningen lider herunder; 

 

 naturressourcer har bidraget til finansieringen af de seneste års voldshandlinger i El-

fenbenskysten; 

 

 tidligere medlemmer af væbnede grupper er involveret i ukontrolleret udvinding af og 

handel med ressourcer i Liberia, hvilket kan true den nationale stabilitet.  

(jf. The Sinews of War – Eliminating Trade in Conflict Resources). 

 

Disse eksempler viser, at problemerne omkring konflikter og naturressourcer ikke har løst 

sig selv, og vi kan heller ikke forvente, at det vil ske. Siden afslutningen af den kolde krig 

har naturressourcer spillet en fremtrædende rolle i finansieringen af konflikter. 



 

Vi vil derfor opfordre dig til tage initiativ til, at der, mens Danmark endnu sidder i 

Sikkerhedsrådet, holdes en debat om, hvordan effektiviteten og troværdigheden af 

FN’s sanktionsmekanismer kan styrkes som et redskab til at beskytte civilbefolk-

ningen fra naturressource-finansierede krige. 

 

Vi håber, Danmark vil tage kontakt til de kommende formandslande for Sikkerhedsrådet 

med henblik på at få en udbytterig debat om disse forhold. Det bør efter vores opfattelse 

indgå i debatten, hvordan konfliktressourcer defineres, og hvordan det kan sikres, at der i 

FN er en permanent instans, der løbende følger udviklingen og risikoen for nye naturres-

source-finansierede konflikter samt opsamler erfaringer med sanktioner, certificeringsord-

ninger og andre tiltag. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

John Nordbo 

på vegne af 92-gruppen, som i denne sammenhæng tegnes af: 

 

Care Danmark 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk International Bosætningsservice 

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark 

Det Økologiske Råd 
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Folkekirkens Nødhjælp 

Greenpeace 

IBIS 

IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs)  

Kvindernes U-landsudvalg 
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Natur og Ungdom 
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