
DT\732391DA.doc PE400.509v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udviklingsudvalget

2.7.2008

ARBEJDSDOKUMENT
om udviklingsperspektiver for skabelse af fred i post-konfliktsituationer

Udviklingsudvalget

                        Ordfører: Nirj Deva



PE400.509v01-00 2/6 DT\732391DA.doc

DA

INDLEDNING

Dette er en af årets vigtigste rapporter. Den følger af de krav, der førte til oprettelse af FN's 
Fredsopbygningskommission på verdenstopmødet i 2005, og den tager følgende anerkendelse 
som sin prioritet: Halvdelen af alle lande, som kommer ud af konflikter, kommer ind i en ny 
konflikt inden for fem år. I øjeblikket er der 42 uafsluttede civile konflikter rundt omkring i 
verden.

Der er to store aktører på nationsopbygningsfronten. Den første, og den vigtigste, er det land, 
der selv er i en sårbar situation. Uden en stærk vilje til at komme ud af en konflikt og vende 
sig mod permanent fred, er det næsten uundgåeligt at komme tilbage i en konflikt. Den anden 
hovedperson er det internationale samfund, hvis rolle er at støtte og forstærke det land, der er 
ved at komme på fode igen, med midler fra dets finansielle forpligtelse og via dets 
medlemmers skatkammer af viden og førstehåndserfaringer i at lære, hvad der virker, og hvad 
der ikke virker i opbygningen af en nation.

Marshallplanen er et fantastisk eksempel på, hvordan et enkelt land – USA – opmuntrede hele 
Vesteuropa til at afvise krig og indføre permanent fred.

Den ønskede rute til fred er let at udstikke, men vanskeligere at følge i praksis. I teorien går 
vejen fra krig til fred og derefter derfra til genopbygning og succes. Den korrekte 
fremgangsmåde for dette mønster er emnet for denne rapport, der specifikt fokuserer på 
genopbygning som de primære udviklingsmål for opbygning af nationer.

UDVIKLINGSPERSPEKTIVER FOR SKABELSE AF FRED I POST-
KONFLIKTSITUATIONER

Umiddelbare prioriteter:

 Sikre plads at operere på
 Garantere adgang til frisk vand og føre tilsyn med fuldstændig fjernelse og begravelse 

af døde i henhold til de lokale skikke, hvor det er muligt
 Garantere adgang til mad, varme (afhængigt af vejret), el og sanitære installationer og 

vigtig medicin
 Sørge for synlig tilstedeværelse af effektive lovhåndhævere (politi) til at opretholde 

noget, der ligner lov og orden og forhindre plyndringer og opbygge netværk af lokale 
efterretningsinformanter

 Anspore lokale ledere til magtdeling og levering af tjenesteydelser (sundhedspleje og 
uddannelse) via lokale kommuner

Efterfølgende prioriteter:

Følgende skal gennemføres parallelt og er alle væsentlige komponenter i oprettelsen af varig 
fred. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den præcise rækkefølge for gennemførelsen vil 
variere, alt efter hvad der kræves i den specifikke situation, og skal gennemføres i 
overensstemmelse hermed.

1. Afvæbning, demobilisering og reintegration
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Som allerede nævnt kommer halvdelen af alle lande, der kommer ud af konflikter, ind i en ny 
konflikt inden for fem år. “At sikre plads” er derfor en grundlæggende forudsætning for alt 
det, der følger efter – økonomisk udvikling, investering og handel samt at forsvare 
befolkningens frihedsrettigheder og værdighed.

2. Magtdeling (fra krigsherrer til politiske ledere)
Kampledere, der er blevet overtalt til at opgive volden og indgå i magtdeling gennem 
institutionelle strukturer.  

Samtidig må en aktiv og oplyst befolkning være involveret i dette magtdelingsforhold. Der 
skal være gennemsigtighed i alle faser. Der er ikke blot behov for at konsultere alle parter, der 
er også behov for, at det ses, at alle parter konsulteres.

3. Retsstaten
En del af grunden til, at så mange stater i sårbare situationer kommer tilbage i en konflikt, er 
at rammen for et stabilt samfund – dets institutioner – ikke er stærke nok til at lægge en 
dæmper på fristelsen til at vende tilbage til mere øjeblikkelige metoder til at påvirke den 
retning, som begivenhederne tager. Til tider kan institutionerne faktisk endog arbejde hen 
imod stabilitet. Essensen i institutionsopbygning er at opretholde retsstaten.  

Endvidere skal retsstaten i denne fase rettes mod at sikre, at det, der er i centrum, holder.
Institutioner skal handle som en centripetal kraft og ikke som en centrifugal kraft (de skal 
binde modstridende kræfter til at arbejde sammen, ikke handle på en måde, der skubber 
anspændte hovedpersoner længere væk fra hinanden).

Opbygning af en nation omfatter opbygning af institutioner som nationale parlamenter, 
demokratisering og valgprocedurer, bekæmpelse af korruption, gennemsigtighed og 
ansvarlighed. Det væsentlige redskab hertil er at bevare processen lokalt.

4. Den økonomiske situation.
Voldelige konflikter bremser udenlandske investorer og kan reducere et lands vækst med 
gennemsnitligt 2 %. Skabelsen af et miljø, der stimulerer privat økonomisk initiativ, er et 
effektivt redskab til forbedring af den økonomiske situation for folk i udviklingslande.  Privat 
initiativ er drivkraften hertil, og der er derfor et behov for at fokusere på bemyndigelse af 
enkeltpersoner for at sætte dem i stand til at realisere deres fulde potentiale, navnlig at bringe 
fordrevne personer ind i økonomien.  

Betingelserne for en sund økonomi som 1960'ernes kansler i Vesttyskland, Ludwig Erhard, 
gik ind for, er velstand gennem konkurrence, lav beskatning, et minimum af regulering, stabil 
valuta.

Den peruvianske økonom Hernando De Soto har beregnet, at aktiver i form af fast ejendom til 
en værdi på helt op til 9 billioner amerikanske dollars ejes uden tinglyst adkomst i 
udviklingslandene. Så længe de fortsat ejes "uformelt", kan f.eks. realkredit ikke realiseres.

Forsvar af ejendomsrettigheder er væsentligt for udvikling. Det bør derfor prioriteres højt i 
udviklingspolitikken at etablere og forbedre tinglysningskontorer, skaffe ressourcer til 
kortlægning og registrering af jord og immaterielle ejendomsrettigheder og til domstole til at 



PE400.509v01-00 4/6 DT\732391DA.doc

DA

håndhæve ejendomsret. Markedet kan ikke fungere, hvis der ikke er et effektivt retssystem, 
hvor ejendomsrettigheder og kontraktlige forpligtelser kan konstateres og håndhæves med 
rimelig forudsigelighed og inden for en rimelig tid.  

Beskyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder sikrer og opmuntrer til skabelse og initiativ.

5. Civilt politi (herunder sikkerhed og efterretning)
En gennemsigtig, ansvarlig og professionel sikkerhedssektor er grundlæggende for at skabe 
betingelser til fremme af udvikling. Sikkerhedsstyrker er for ofte ude af stand til eller ikke 
villige til at beskytte borgere i udviklingslande og navnlig lande, hvor der har været konflikt.
Hvor sikkerhedssektoren historisk har været redskab for undertrykkelse, er det vigtigt, at en 
reform af sikkerhedssektoren omfatter lokalsamfundene, så der ikke er behov for at 
lokalsamfundene tager sikkerheden i egne hænder. Det er absolut nødvendigt, at overgangen 
fra militær sikkerhed til civil sikkerhed finder sted så hurtigt, som det er praktisk muligt.

At yde sikkerhed og adgang til retfærdighed for alle mennesker er derfor en prioritet for at 
reducere fattigdommen og for fredsprocessen. Indførelse af den civile politistyrke bestående 
af indfødte skal erstatte den nuværende internationale opretholdelse af lov og orden, der blev 
indført på dag fire.

6. Minerydning og fjernelse af håndskydevåben og lette våben
Minerydning og udbredelse af håndskydevåben og lette våben sætter gang i konflikt og 
kriminalitet. Ethvert forsøg på at forbedre sikkerheden for at muliggøre hurtigere udvikling 
skal derfor fremme handling, der er rettet mod uansvarlig overførsel af våben og udbredelse af 
håndskydevåben i samfundet.  

7. Civilsamfundet
Vi må fremme de demokratiske principper, frie medier og adgang til præcise oplysninger.
Foreningsfrihed og ytringsfrihed er del af rygraden i opretholdelsen af et civilsamfund.  

Den primære fremgangsmåde, der skal følges i alle fredsopbyggende aktiviteter, skal være 
baseret på grundlæggende værdier som menneskelig værdighed, frihed, demokrati, 
menneskerettigheder, retsstaten, retfærdighed og rimelighed samt regeringens ansvarlighed 
over for befolkningen. Lokale begunstigedes synspunkt skal være i centrum for skabelsen af 
fred og bestræbelserne på at opbygge en nation.

8. Forsoning og tilgivelse
Denne overgangsopgørssøjle omfatter forsoning af de forskellige lag i befolkningen, 
reintegration af tidligere soldater, fordrevne personer, dialog mellem grupper, der er i konflikt 
med hinanden (heling af traumer og fredsuddannelse), etablering af sandheds- og 
forsoningsudvalg og fremme af ikkevoldelig tvistbilæggelsessystemer.

9. Krigsforbrydelser
Folkedrab skal straffes, og der skal sørges for, at det straffes. Der skal om nødvendigt udpeges 
krigsforbryderdomstole. Det er bedre at få de største gerningsmænd dømt af nationale 
domstole snarere end af internationale domstole.  

10. Millenniumudviklingsmål og retfærdig adgang til grundlæggende tjenester for 



DT\732391DA.doc 5/6 PE400.509v01-00

DA

befolkningen
Sundhed er en forudsætning for udvikling, og det samme gælder for drikkevand og sanitære 
installationer. Fødevaresikkerhed skal også prioriteres højt. Uddannelse er også en vigtig 
faktor til fattigdomslempelse.  

De fleste af de lande, der har de højeste spædbørns- og børnedødelighedsprocenter, har lidt 
under konflikter i de seneste år. Utrygge miljøer giver også anledning til organiseret 
kriminalitet.  Udviklingslandes produktionskapacitet, drevet frem af en sund og uddannet 
arbejdsstyrke, skal prioriteres, da det er et væsentligt element, hvis man vil opnå udryddelse af 
fattigdom.

11. Ligestilling mellem mænd og kvinder

12. Retfærdig adgang til bæredygtige ressourcer
Bæredygtig og miljøvenlig anvendelse af og retfærdig adgang til naturressourcer er nødvendig 
for at sikre bæredygtig udvikling, herunder imødegåelse af klimaændringer og tab af 
biodiversitet. Somalia er et godt eksempel på, hvad der kan ske, når dette kriterium ikke 
opfyldes i tilstrækkelig grad.

13. Konfliktfølsomhed
Hjælp kommer måske ikke til at spille en positiv rolle, hvis udviklingsaktører ikke anerkender 
eller undgår at tage sig af konfliktspørgsmål. At yde støtte uden at være opmærksom på 
virkningen af igangværende konflikter på udviklingen og menneskers sikkerhed eller at yde 
støtte via stater, der udelukker visse etniske grupper, kan også øge risikoen for, at en konflikt 
starter eller fortsætter. Der bør som en selvfølgelighed foretages vurderinger af konflikter til 
oplysning for programmeringsbeslutninger.

Konfliktfølsomhed omfatter også beslutninger om, hvorvidt der skal ydes budgetstøtte til et 
land eller til en bestemt sektor, hvorvidt størstedelen af støtten skal ydes gennem staten, 
hvordan den vigtigste uddannelse, sundhed og andre udviklingsprogrammer vil sikre, at de får 
en positiv indvirkning på grundlæggende årsager til konflikt, osv. Vurderingen bør trække på 
eksisterende erfaring med tidligere konfliktvurdering og andre samfundsmæssige analyser –
navnlig dem, der fokuserer på ulighed og social udstødelse. Der bør gøres bestræbelser på at 
forstå og forklare, hvordan foreslåede støtte- og udviklingsprogrammer vil være i forhold til 
de grundlæggende årsager til konflikt samt de grundlæggende årsager til fattigdom.  

14. Internationale institutioners rolle (det internationale samfunds sammenhæng og 
overensstemmelse).

FN's Fredsopbygningskommission blev oprettet med det formål at forbedre international 
bistand for at hjælpe lande, der er på vej ud af en konflikt. Denne kommission bør få politisk 
støtte og tilstrækkelige ressourcer til at fungere effektivt og opfylde sine mål på stedet.

Mange internationale aktører fremmer behovet for bedre koordinering i postkonfliktmiljøer, 
f.eks. Den Demokratiske Republik Congo, Sierra Leone og Liberia på den ene side, men til 
trods for nogle forbedringer, fremmer deres praksis ofte manglende sammenhæng og 
konkurrence. OECD DAC udfører regelmæssige undersøgelser af effektiviteten af dets 
medlemmers udviklingsbistand. Kriterierne for disse bør udvides til en undersøgelse af deres 
praksis i post-konfliktsammenhænge.
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