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GLOBAL’s rødder kan føres tilbage 

til 1885 til Dansk Fredsforenings 

skrift Freden. Siden 1892 er bladet 

jævnligt udkommet. Formatet og 

navnet er skiftet, fra Fredsbladet til 

FN-orientering til FN-bladet til FN-

forbundets Nyhedsbrev. Men ambi-

tionen har altid været den samme: 

at udgive et skrift til støtte for en 

bedre verden, for mellemfolkelig 

fred og forståelse.  

 

 

FN-forbundet blev dannet i 1970, 

da Den Danske FN-forening blev 

sammensluttet med Dansk Samråd 

for de Forenede Nationer og Een 

Verden.  

 

Forbundet går dog helt tilbage til 

Foreningen til Danmarks Neutrali-

sering, der blev stiftet af den dan-

ske modtager af Nobels Fredspris, 

Frederik Bajer, i 1882. 

 

FN-forbundet er en medlemsorga-

nisation, uafhængig af FN, der har 

til formål at styrke interessen for 

FN og forståelsen for nationernes 

gensidige afhængighed og fælles 

ansvar.  

 

Du kan vise din støtte til vores ar-

bejde ved at blive medlem af FN-

forbundet. Se mere på vores hjem-

meside www.fnforbundet.dk  

 

FN-forbundet 

Tordenskjoldsgade 25, st.th  

1055 København K. 

  

På den ene side er Folketingets åbningsdebat som FN’s generalforsamlings 
’generaldebat’: Parti- hhv. statsledere gør status og ridser planer op, som så gribes 
eller udfordres. De nationalistiske strenge slås også an – hos nogle talere med for-
stærker, ekko og rumklang. Den store forskel er, at det ene sted vil FN blive nævnt 
flere gange i alle taler, det andet sted knap nok nogensinde. 

Årets generaldebat kunne have været visionær, med sin start to år efter vedtagelsen 
af Verdensmålene i FN’s generalforsamling, og dagen efter en, efter omstændighe-
derne, konstruktiv debat om behov for reform af FN: ’FN i det 21. århundrede’. 

Talerrækken startede også godt, med Brasiliens Michel Temers pointering af, at ’vi 
har brug for mere diplomati og flere forhandlinger’ og løfte om at underskrive trakta-
ten om forbud mod atomvåben – en traktat Danmark ikke ønsker at underskrive. 

Men så gik USA’s Donald Trump på talerstolen, for at levere en bredside mod det 
internationale forhandlingssystem. Han var glad for at fremhæve USA's rolle i etab-
leringen af FN, men med sin trussel om ’fuldstændigt at tilintetgøre Nordkorea’ sy-
nes han at have glemt, hvad USA var med til at formulere i FN-pagtens indledning: 
’Vi, de forenede nationers folk, besluttede på at frelse kommende generationer fra 
krigens svøbe’… Og løftet givet i pagten om ’at forene vore kræfter til opretholdelse 
af mellemfolkelig fred og sikkerhed’ blev skubbet til side med Trumps insisteren på 
’America First’, og opfordring til resten af verdens regeringer om først og fremmest 
at føre nationalistisk politik i FN i patriotismens navn. 

Blandt de efterfølgende talere, var særligt Frankrigs Emmanuel Macron klar til at løf-
te den multilaterale opgave. Macron bakkede entydigt op om den internationale 
atomaftale med Iran; og hvor Trump glemte klimaet, nøjedes Macron ikke bare med 
at fremhæve klimaftalen, men fremlagde samme eftermiddag planer om at skabe en 
Global Miljøpagt. 

Danmark havde også projekter med til FN, hvor statsministeren præsenterede aflø-
seren til ’Global Green Growth Institute’, 3GI: P4G, ’Partnering for Green Growth 
and the Global Goals 2030’. Efterfølgende blev det udviklingsminister Ulla Tørnæs’ 
opgave på regeringens vegne at argumentere for Danmarks kandidatur til FN’s 
Menneskerettighedsråd og fremlægge fire reformpunkter (om reform af FN’s udvik-
lingssystem, stærkere bro mellem nødhjælp og udviklingsbistand, partnerskaber 
samt ligestilling), udover at bakke op om António Guterres’ plan om en ny freds- og 
sikkerhedsarkitektur for FN, for at sikre en koordineret og effektiv indsats – noget 
regeringen gerne må huske i forbindelse med efterårets forhandlinger om nyt for-
svarsforlig. 

Alt sammen meget godt, men med hensyn til, hvorvidt Danmark lever op til mini-
mumskravet til udviklingsbistanden på 0,7 % af BNP, som Regeringen insisterer på, 
så gik en tredjedel af udviklingsbistanden til Danmark selv i 2016, og det er altså 
svært at kalde Danmark for udviklingsland. Og ja, det er ærgerligt, når FN's med-
lemslande ikke lever op til deres forpligtelser for så vidt angår folkeretten og det in-
ternationale samarbejde gennem FN, som Tørnæs fremhævede i sin tale – men 
hvad så med Danmarks aftale om kvoteflygtningene? 

Regeringens åbningstale til Folketinget kunne også have været bedre, på baggrund 
a de internationale markeringer, og med en finansminister iklædt verdensmålsnålen. 
Men ikke et ord om FN. Det blev bl.a. Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen og 
Alternativets Caroline Magdalene Maier, der rejste spørgsmålet om kvoteflygtninge, 
fordi ’Danmark både skal være det bedste land i verden og det bedste land for ver-
den’.  

Og det blev de Radikales Morten Østergaard der stillede det relevante spørgsmål: 
’Skal vi mure os inde og være os selv nok, eller skal vi gribe den globale udviklings-
plan, FN's 17 verdensmål, og gøre den til vores fælles kompas for fremtidens Dan-
mark og for vores engagement i verden?’ 

Den 21. november er der kommunal- og regionsrådsvalg, og vi har spurgt kandida-
terne, om de vil gøre gennemførelsen af Verdensmål for bæredygtig udvikling til en 
del af deres valgkamp. Vi præsenterer nogle af kandidatenes bud her i bladet, og du 
kan spørge dine kandidater, hvad de har tænkt sig at gøre. For globale aftaler og 
nationale handlingsplaner får først relevans, når de gennemføres i praksis. Globalt 
ansvar starter lokalt.  

 

Man kan ikke være sig selv nok 

Torleif Jonasson 

Generalsekretær 

http://www.fnforbundet.dk
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Nyt fra FN-forbundet 
 

Kalenderen 

Både i Aalborg og København kan du opleve den danske Michael Møller, generaldirektør i FN’s hovedkvarter 
i Genéve, når han den 12. oktober taler om FN’s rolle i det 21. århundrede i Aalborg og den 13. oktober 
om det innovative ’SDG Lab’ i Genève i FN-byen, der åbner dørene i anledningen af Kulturnatten. Her vil de 
forskellige FN-organisationer være til stede og fortælle om deres vigtige arbejde, og der vil være et væld af 
aktiviteter for både små og store—og ikke mindst vil du kunne møde FN-forbundet København.  

På FN-dagen den 24. oktober kan du få fornøjelsen af at høre formand for FN-forbundet Nordjylland, Finn 
Reske-Nielsen fortælle om FN og hans egne erfaringer med verdensorganisationen, når han besøger 
Langeland.   

I København afholder vi i samarbejde med Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder og Europa-
bevægelsen København/Frederiksberg samme dag konferencen: Europarådets rolle i et splittet Europa.  

Rollespil, teater og koncerter kan også være redskaber til at oplyse om emner som sundhed, men-
neskerettigheder eller klimaforandringer. Den 3.—5. november kan du komme med til seminaret 
Global Footprints, hvor du kan være med til at afprøve og evaluere en række forskellige 
redskaber, som unge frivillige fra Malawi, Tanzania og Zambia har udviklet netop med et fokus på 
uformel læring. Læs mere & tilmeld dig på fnforbundet.nemtilmeld.dk/94  

 

 

facebook.com/FNforbundet.dk @FNforbundetDK FN-forbundet fnforbundetdk 

Husk at du altid kan følge med i, hvad der sker i FN-forbundet på www.fnforbundet.dk 

Det har været en travl sensommer i alle hjørner og kroge af FN-forbundet… Blandt (meget) andet har der 
været Copenhagen Bug Fest, Verdenstimen, Verdens Bedste Nyheder, Aalborg Bæredygtighedsfestival, en 
menneskerettighedstræning i Genéve, en Internetdag, et forsvarsforlig, en Skoletjenesteweekend - og ikke 
mindre end tre politiske landsmøder, hvor vi har været forbi Det Radikale Venstre, Det Konservative Folke-
parti og Socialdemokraterne og talt med kommunal-, regions- og folketingspolitikere om Verdensmålene og 
FN og vigtigheden af det globale ansvar.   

Her er et par snapshots fra Socialdemokraternes Kongres den 16. - 17. september i Aalborg, hvor FN-
forbundet Nordjylland var med. Yderst til venstre ser du Finn Reske-Nielsen, formand for FN-forbundet Nord-
jylland, i midten  Inge Skjoldager, mangeårigt medlem af og aktiv i FN-forbundet, Janette Pedersen (t.h.), 
medlem af FN-forbundets Repræsentantskab og yderst til højre Emma Welander, koordinator for Skoletjene-
sten i Nordjylland. Her har de fanget hhv. Mogens Lykketoft, Mary Ann Sørensen og Helle Degn .  

Se mange flere billeder på deres Facebook-side og følg arbejdet i FN-forbundet Nordjylland på    
        facebook.com/FNForbundetNordjylland 

 

 

https://www.facebook.com/events/1128858280582337/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A296900686679%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%2
https://www.facebook.com/events/711130832430261/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A296900686679%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%25
https://www.facebook.com/events/711130832430261/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A296900686679%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%25
https://www.facebook.com/events/707675646087910/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story
https://www.facebook.com/events/707675646087910/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story
https://fnforbundet.nemtilmeld.dk/93/
https://www.facebook.com/events/152828205314114/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://fnforbundet.nemtilmeld.dk/94/
https://www.facebook.com/FNForbundetNordjylland/
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Alverdens stats- og regeringsledere, diplomater og ministre strømmede traditionen tro til FN's 
hovedkvarter i New York, som det blev tid til 'generaldebatten' i forbindelse med åbningen af 
den 72. Generalforsamling. Fra dansk side deltog udenrigsministeriets tre ministre, Anders Sa-
muelsen, Ulla Tørnæs og Karen Ellemann sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen. 

Udviklingsminister Ulla Tørnæs afgav Danmarks indlæg i generaldebatten i år. Klima, Verdens-
målene, kvinders rettigheder, inddragelse af unge, fredsskabelse, partnerskaber og et stærke-
re FN gennem reformer var blandt de mange gode elementer i ministerens tale.  

“If we want to create a more stable and peaceful future, Member States must adhere to inter-
national law and common rules for coexistence and cooperation. Regretfully, we still see Mem-
ber States who put national interests before respect for the dignity and rights of their citizens or 
ignore the legitimate concerns of their neighbors as well as regional and global stability.” 

Flot lød det. Men med tanke på, at udviklingsministerens tale faldt kun små to uger efter Dan-
mark besluttede at suspendere modtagelsen af kvoteflygtningen igen i år, og det i en tid, hvor 
antallet af flygtningen i verden er det højeste, vi nogensinde har set, så klingede det hult.   

Du kan læse talen her. Du kan også se eller gense alle talerne fra debatten på FN's hjemme-
side. 

 
Ellers var opmærksomheden fra kommentatorer og pressen oriente-
ret mod især FN-reform, klimaforandringer og ikke mindst den ameri-
kanske præsidents trussel om ’total tilintetgørelse’ af Nordkorea.  
 
Her er udenrigsminister Anders Samuelsens slet skjulte 
ironiske kommentar til Donald Trumps første tale fra 
podiet i Generalforsamlingen.  

Hele billedet bag udsnittet fra forsiden: Et kig 
ud over Generalforsamlingen fra telepromp-
terbåsen op til begyndelsen af generaldebat-
ten.  

UN Photo/ Kim Haughton 

Den 13.—29. september;  
 

FF Pia Kjærsgaard (DF) 
MF Bertel Haarder (V) 
MF Nick Hækkerup (S) 
MF Sjúrdur Skaale (JF) 
MF Jakob Ellemann-Jensen (V) 
MF Mette Dencker (DF) 
MF Uffe Elbæk (ALT) 
MF Henrik Dahl (LA) 
MF Eva Flyvholm (EL) 

Fra Sambandsflokkurin (Færøerne) deltog Magni 
Laksáfoss og fra Siumut (Grønland), Ineqi Kielsen.   

Fra civilsamfundet deltog Christine Jacobsen Mulvad fra 
92-gruppen, Monika Skadborg, Danske Studerendes 
Fællesråd og Clara Halvorsen, Radikal Ungdom / DUF.  

Den 25. oktober—10. november;  

 
MF Hans Christian Schmidt (V) 
MF Christine Antorini (S)  
MF Mogens Jensen (S)  
MF Karin Nødgaard (DF)  
MF Villum Christensen (LA) 
MF Karsten Hønge (SF) 
MF Zenia Stampe (RV)  
MF Peter Kofod Poulsen (DF) 
 

Fra Tjóðveldi (Færsøerne), Óluva Klettskarð; fra  
Inuit Ataqatigiit (Grønland), Mimi Karlsen.  

Fra civilsamfundet deltager FN-forbundets landsfor-
mand Jørgen Estrup sammen med Fini Beilin, Dansk 
Arbejdsgiverforening og Morten Skov Christiansen, LO 
(tbc).  

Den 72. Generalforsamling er i gang 

Billedet er fra Anders Samuelsens Facebook-profil  Deltagere i den danske delegation 

https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/dk_en.pdf
http://webtv.un.org/


6 

 

Folketingets partier vil i løbet af efteråret 2017 indgå et forsvarsforlig, som 
udstikker opgaverne og rammerne for det danske forsvar i de kommende 
år. En væsentlig del af grundlaget for arbejdet er den nye udenrigs- og sik-
kerhedspolitiske strategi, der giver høj prioritet til danske militære bidrag til 
internationale operationer, bl.a. til FN’s fredsbevarende operationer.  

 

FN er verdens største fredsoperatør med over 100.000 udsendte soldater, 
politifolk, civilt ansatte og frivillige. FN yder med sine 16 fredsbevarende og 
ca. 24 politiske missioner en væsentlig indsats for at forhindre konflikter i at 
udvikle sig, samt inddæmme og stoppe igangværende konflikter, bl.a. i 
Mellemøsten og Nordafrika.  

 

Den lavmælte, bevidst lidet synlige og altid vedholdende diplomatiske 
mæglingsindsats fra FN’s 24 politiske missioner og ”good offices” leverer 

ikke avisoverskrifter. Ikke desto mindre har indsatsen utvivlsomt forhindret eller begrænset et antal væbnede kon-
flikter. Der er missioner, som er gået skævt, eller som har taget lang tid, uden udsigt til løsning. Der er imidlertid og-
så succeshistorier som Østtimor og Liberia, hvor FN-indsatsen har leveret store bidrag til den positive udvikling i 
landene. 

 
 

 

 

 

FN-missionerne er ofte for begrænsede i omfang, for sent ude eller fejlbehæftede, bl.a. på grund af mange dårligt 
trænede og disciplinerede soldater. Der er derfor iværksat en reformproces, som skal bidrage til at gøre FN´s civile 
og militære fredsindsatser mere effektive. 

 
Danmark har ikke nogen samlet strategi i forhold til FN. Det kan være en del af årsagen til de varierende og relativt 
beskedne bidrag fra dansk side til FN’s fredsbevarende missioner samt de manglende forsøg på at understøtte og 
koordinere danske civile og militære ansatte i FN-systemet. Det er ikke tilfredsstillende, set i lyset af FN´s betyd-
ning for opnåelsen af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske mål og Verdensmålene. 

 

Derfor har vi i FN-forbundet set det som en oplagt mulighed, at udarbejde en række konkrete forslag til, hvordan 
forsvarsforliget kan bidrage til en styrkelse af FN`s indsatser.  Forslagene er udviklet efter møder med og bidrag fra 
tidligere danske civile og militære FN-udsendte samt forskere fra Københavns Universitet, Forsvarsakademiet og 
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). På en lukket konference, afholdt på initiativ af FN-forbundets Folke-
tingsgruppe, blev de konkrete forslag præsenteret for forsvarsordførerne af Jørgen Estrup sammen med Kurt Mos-
gaard, Louise Riis Andersen og Ellen Margrethe Løj.  

 

Reformprocessen er i gang 

 Forsvarsforliget 2017 

Fra venstre mod højre: Kurt Mosgaard, Ellen Margrethe Løj, Louise Riis Andersen, Yildiz Akdogan & Jørgen Estrup.  
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”Grønt, socialt og etisk forbrug i 

kommunen.” 

 

 

Niko Grünfeld,  

Alternativet,  

Københavns Kommune  

Vi tror på globalt ansvar. Og at globalt ansvar 
starter lokalt. For få uger siden markerede vi to 
årsdagen for vedtagelsen af Verdensmålene. Det 
tog sted i den imponerende Climate Planet på 
Rådhuspladsen i København.  

Efter åbningstalen af Mogens Lykketoft, var vores 
landsformand Jørgen Estrup i rækken af festtale-
re, og han lagde ikke fingrene i mellem…  

”Det er decideret ʻfake news', når regeringen i sin 
handlingsplan skriver: ʻDanmark - generelt i hus 
med verdensmålene'. Det passer simpelthen ik-
ke. Det er opskriften på et dansk svigt - i forhold 
til vores fælles ansvar for planeten og i forhold til 
os selv. 

Hvis regeringen ikke vil tage verdensmålene al-
vorligt i Danmark, så kan vi heldigvis selv. Og 
hermed min bøn til jer: Sørg for jeres kommunal-
politiker gør det! 

Den 21.november er der kommunal- og regions-
valg. Og kun en tåbe frygter ikke vælgerne!” 

I forlængelse af det brev vi sendte ud til landets 
kommunal- og regionspolitikere har vi samlet 
’Verdensmålsløfter’ ind fra kandidater i hele lan-
det. Her kan du se et par af dem.  

Se billeder fra fejringen i Climate Planet på vores 
Facebook-side.  

 

”Afskaf fattigdom + Rent drikkevand + Klimaindsats ” 

 Bent Skovgaard Olsen,  

 Enhedslisten, Rebild Kommune  

Et af de helt store miljø og samfundsproblemer er plastic.  
Vi kan forbedre indsamling og behandling, herunder genbrug.  Jeg ser Frankrig  

som foregangsland med lovgivning om nedsættelse af plastbrug.  
Hvor plast kan erstattes, skal det gøres. 

Arne Dencker, Socialdemokratiet, Assens Kommune  

Marianne Saxtoft Vemmelund,  

Radikale Venstre,  

Hedensted Kommune  

”Jeg vil arbejde for et  
samarbejde mellem Hedensted Kommune, 

Økologisk Landsforening og Uddannelsesste-
der under landsforeningen Ligeværd  
om en model for uddannelse og job  

til unge med særlige behov inden  
for økologisk fødevareproduktion, 

 salg og distribution, biavl og  
honningproduktion m.m. 

#KV17SDG 
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Professor, dr. med. Bent Sørensen in memoriam 
 
 
 
Af Henrik Døcker 
 
Professor, dr. med. Bent Sørensen mindes – 

efter sin død 30. juli i år – i FN-kredse for sin 

utrættelige opslutning bag FN's konvention 

mod tortur af 1984 og for sit virke i FN's anti-

torturkomité. Med en baggrund som vidt aner-

kendt brandsårslæge på Hvidovre Hospital og 

sit derfra stammende internationale ry kom 

han sent i sin karriere ind i det banebrydende 

lægelige arbejde for behandling af torturofre. 

Først og fremmest drejede det sig konkret om 

at lindre smerte. 

 

Verdens første behandlingscenter for torturof-

re, det af læge Inge Genefke grundlagte RCT, 

var i krise, da Bent Sørensen trådte til som for-

mand for centrets bestyrelsen i 1984. Han 

skulle blive en meget dynamisk leder, som 

sammen med sin senere hustru Inge Genefke 

bragte viden om torturofrenes behandlingsme-

toder ud i den vide verden. Gennem både den 

nævnte FN-komité og Europarådets torturforebyggelseskomité besøgte han arre-

ster og fængsler i et væld af lande, fik myndigheder og indsatte i tale med henblik 

på at forbedre forholdene i fængslerne. 

 

Overfyldte celler var meget ofte hovedproblemet, og undertiden lykkedes det at få 

opført moderne fængsler. Spanien var ét af de lande, som rettede ind, i Østeuropa 

efter kommunismens fald blev en mængde forældede fængsler simpelthen lukket. 

Sørensen fik i øvrigt åbnet mange menneskers øjne for, at det ikke kun var politiske 

aktivister, som blev udsat for tortur og nedværdigende eller umenneskelig behand-

ling: Det var i flertallet af tilfælde verden over ganske almindelige lovovertrædere. 

 

I de senere år var Bent Sørensen vældig optaget af Danmarks – efter hans mening 

– manglende totalopfyldelse af FN's antitorturkonvention. Som han læste den, befø-

jede konventionen Danmark til at gøre alt, hvad der måtte være menneskelig muligt 

for at anholde og strafforfølge personer, der sigtedes for at være ansvarlige for tor-

tur – hvor end i verden det måtte have fundet sted. Flere sådanne personer besøg-

te eller boede et stykke tid i Danmark: en israelsk ambassadør, en kinesisk statsad-

vokat, en tyrkisk minister... Men i ingen af tilfældene gav det resultat. 

 

Så sent som i februar 2017 talte Bent Sørensen i en alder af 92 år fra ladet af en 

lastbil ved en demonstration på Christiansborg Slotsplads. Hans emne: Protest mod 

den sendrægtige danske retslige behandling af klager fra omkr. en snes irakere, der 

i 2004 i Basra i det sydlige Irak blev taget til fange af danske FN-styrker og siden 

overgivet til en irakisk milits, som torterede dem. I det hele taget var han en indædt 

modstander af Danmarks medvirken til den militære intervention i Irak i 2003, som 

styrtede Saddam Hussein. Den var ikke sanktioneret af FN's Sikkerhedsråd og efter 

manges, inkl. Sørensens mening, en krænkelse af Danmarks forpligtelser efter FN-

pagten. 

Æret være hans minde. 

Bent Sørensen i badekåbe - han tog  
hyppigt havbad, også efter at han havde 
fået et ene ben amputeret. (Privatfoto) 
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Af Henrik Døcker 
 
 
Den Internationale Straffedomstol har i en historisk 
dom statueret alvoren i at ødelægge dele af den kul-
turelle verdensarv, således som den er defineret af 
UNESCO, FN's Særorganisation for Undervisning, 
Videnskab og Kultur. Den 40-årige malier Ahmad Al 
Faqi Al Mahdi er ved Den Internationale Straffedom-
stol (ICC) i Haag blevet idømt ni års fængsel foruden 
en bøde på 2,7 mio. euro for forsætlig ødelæggelse 
af religiøse og historiske mindesmærker i den gamle 
karavaneby, Timbuktu i Mali i 2011. 
 
FN's Sikkerhedsråd bekræftede i marts i år, at an-
greb på kulturelle mindesmærker kan betegnes som 
en krigsforbrydelse, når disse ikke er nødvendige for 
krigsførelsen, således som det fremgår af Rom-
statutten, det retslige grundlag for Den Internationale 
Straffedomstol, der stammer fra 2002. Det hedder 
her, at ”omfattende og uansvarlig ødelæggelse og 
tilegnelse af ejendom uden at det er retfærdiggjort 
som nødvendigt for krigsførelsen i strid med loven” 
falder ind under krigsforbrydelsesbegrebet. Spørgs-
målet er så, om der forelå krig i Mali, da Al Mahdi 
mellem den 30. juni og den 11. juli 2012 
(anklageskriftet) foretog sit skæbnesvangre hær-
værk.  
 
Malis regering uden herredømme over store dele 
af landet 
Det er i sig selv nok så interessant at fundere over, 
hvem der egentlig fastslår, hvornår der foreligger 
en krig!  Det betyder nemlig, at krigens folkeret 
(Geneve-konventionerne) kan anvendes. Tidligere 
opererede man med krigserklæringer, men de er 
mere eller mindre gået af mode, så meget mere som 
de fleste krige, verden har oplevet i de sidste godt 
50 år, har været borgerkrige. De folkeretskyndige 
benytter nu om dage kun begrebet væbnet konflikt. 
Nuvel, Mali, som denne artikels forfatter besøgte så 
sent som foråret 2011, ramtes i foråret 2012 af væb-
nede anslag mod diverse byer og oaser i det nordli-
ge Mali, foranstaltet af tuareger og jihadister, som 
ikke nødvendigvis var borgere i republikken Mali. 
 
Sikkerhedssituationen i Mali forværredes imidlertid 
allerede i løbet af 2011 betydeligt, og i november 
dette år blev det direkte livsfarligt som udlænding at 
færdes her: en tysk turist blev dræbt, flere andre 
bortført af tuaregerne; en sydafrikaner kom først fri 
fem år senere, angiveligt efter erlæggelse af et ek-
sorbitant beløb i løsepenge. Med andre ord: Malis 
regering, residerende i hovedstaden Bamako, 1000 
km syd for Timbuktu, havde ikke ordentlig kontrol 
med sit territorium, der ganske vist også er enormt: 
1.240.000 kvadratkilometer, hvoraf det meste dog er 
ørken. Men det var også i slutningen af 2011, at Li-
byens diktator Muamar Gaddafi blev nedkæmpet, og 
hvad man kunne kalde ”en masse helvedskræfter” 
sluppet løs. 
 

Sammenbruddet for det libyske diktatur betød, at en 
mængde ikke-libyere, der havde gjort tjeneste som 
lejesoldater i den libyske hær, søgte tilbage til deres 
hjemlande, andre spredtes rundt i det nordlige Afrika 
– nogle blev grebet af den ekstreme islamisme, dvs. 
bekendte sig som jihadister. Et statskup i Mali foråret 
2012 forøgede den kaotiske situation i landet. Rege-
ringen indbragte imidlertid selv – ud over en mæng-
de andre krænkelser af Geneve-konventionerne i 
form af drab, bortførelser mv. – ødelæggelserne i 
Timbuktu for Den Internationale Straffedomstol i 
2012. Man måtte underforstå, fordi styret i Bamako 
ikke selv magtede noget som helst retsligt opgør. 
Hermed blev spørgsmålet om krig og fred nærmest 
et akademisk spørgsmål. 
 
I andre situationer i verden har det dog været et ri-
melig diskussionsemne. Et kvalificeret bud på hvem, 
der måtte afgøre om krigens eller fredens folkeret 
skal finde anvendelse, når ingen anden har, om man 
så må sige, budt ind på spørgsmålet, er Den Interna-
tionale Røde Kors Komité (ICRC). Det var således 
først efter at denne havde betegnet det væbnede 
opgør i Syrien om en borgerkrig, at det internationale 
samfund i almindelighed, begyndte at benytte dette 
udtryk. Væbnede oprør i Colombia og Algeriet er 
modsat ikke blevet betegnet som borgerkrige, selv 
om de har varet lang tid. Også Den europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har beskæftiget sig 
med spørgsmålet, bl.a. i en sag om bombardemen-
ter i den russiske provins Tjetjenien. For ofrene for 
menneskeretskrænkelser kan det have afgørende 
betydning i forhold til en erstatning. 
 
Hollandsk fond bistod med at skjule en del  
Timbuktu-manuskripter 
Men nu tilbage til Al Mahdi, en tidligere skolelærer, 
der blev grebet af den ultraislamiske 'bølge', som 
bl.a. terroriserede Timbuktu i ti måneder 2012-13. 
Han blev leder af det såkaldte 'Moralpoliti', som hør-
te under den islamiske milits Asar Dine og Al Qaida i 
Mahgreb foruden en militant tuareg-gruppe. Heldig-
vis havde Timbuktus indbyggere i tide bragt 285.000 
værdifulde gamle manuskripter i sikkerhed uden for 
byen. Initiativtager til denne kulturelle redningsaktion 
var folk i Europa, nemlig Prins Claus Fond i Amster-
dam, Cultural Emergency Rescue (CER). Manu-
skripterne blev i store jernkufferter pr. bil transporte-
ret i sikkerhed i Bamako. Den hollandske fond dæk-
kede betydelige omkostninger forbundet hermed, 
herunder sikring af temperaturen dér, hvor manu-
skripterne, der kom fra Timbuktus meget tørre klima, 
til et fugtigere i den malinesiske hovedstad, nu opbe-
varedes.  
 
For de omfattende ødelæggelser var Al Mahdi ho-
vedansvarlig, også for tvangsudskrivning af byens 
indbyggere til at deltage i ødelæggelserne. Han måt-
te flygte, da franske tropper, efter anmodning af Ma-
lis regering i 2013 rykkede ind i byen. I 2015 blev 
han anholdt i Malis naboland Niger og udleveret til 
straffedomstolen i Haag. Han blev det første menne-

Ødelæggelse af UNESCO-verdensarven er 

en krigsforbrydelse: Timbuktu-borger dømt 
 

Hærværk mod Malis historiske mindesmærker pådømt endeligt i Haag 
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ske i verden, der blev stillet til ansvar for at have 
ødelagt dele af den verdensarv, UNESCO har fået 
som opgave at forsvare. Bemærkelsesværdigt er, at 
ingen af hans kumpaner, det være sig tuareger, ji-
hadister eller andre, er blevet stillet for retten for de-
res forbrydelser mod den lokale befolkning. Så som 
piskning af kvinder, der ikke var tilslørede, voldtægt 
af kvinder, udplyndring af huse, afstraffelse for at 
spille musik mv.  
 
Hvad var det så Al Mahdi alene og sammen med 
andre med hammer og mejsel ødelagde? Som dom-
men fastslog: Mausoleerne Sidi Mahmoud Ben 
Omar Mohamed Aquit, Sheikh Mohamed Mahmoud 
Al Arawani, Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muham-
mad Ben Sheikh Alkabir, Alpha Moya, Sheikh Sidi 
Ahmed Ben Amar Arragadi, Sheikh Muhammad El 
Micky, Cheick Abdoul Kassim Attouaty, Ahamed 
Fulane, Bahaber Babadié samt moskeen Sidi Yahia. 
Alt sammen hidrørende fra det 13,-17. årh.  

Al Mahdi tilstod hele anklagen, rejst mod ham. Dom-
men opfordrede den særlige fond for ofre for grove 
krænkelser af folkeretten, som opregnet i Rom-
statutten, forkortet FTF, til at hjælpe med udredning 
af erstatningen, der bl.a. skal gå til personer, som 
blev ramt af ødelæggelserne, heriblandt mennesker, 
hvis tilværelser var knyttet til monumenterne. Der 
tænktes både på individuelle og kollektive erstatnin-
ger. Som det hed i anklageskriftet var Al Mahdis de-
struktion udtryk for et hensynsløst angreb på et helt 
folks værdighed og identitet, dets religiøse og histo-
riske rødder.  
 
Hurtig genopbygning af ødelagte kulturmindes 
mærker 
Heldigt for verden – skal det skal tilføjes – at UNE-
SCO i 2014 begyndte på genopbygningsarbejdet, 
som året efter havde ført til, at 14 ødelagte mauso-
leer var bragt tilbage til noget nær deres oprindelige 
udseende. De samlede udgifter til rekonstruktioner 
af ødelagte monumenter andrager omkr. 11 mio. $, 
der er rejst af Verdensbanken, EU, Schweiz og 
USA. Samtidig skal det ikke glemmes, at talrige hi-
storiske mindesmærker er blevet ødelagt i og uden 
for krig i nyeste tid: Fx. Palmyra i Syrien. Den hol-
landske fond CER bistår hvor den kan: Det bliver til 
40 indsatser om året - til Yemen, til Syrien, til Irak. 
 
Kulturødelæggelsen var så blot et led i den kollekti-
ve voldtægt af et helt samfund, Timbuktu, hvorfra 
350.000 mennesker blev fordrevet under det islami-
ske tvangsregimente. Mod andre ansvarlige for det-
te foreligger der ikke oplysninger om eventuelt rets-
opgør. ICC har foreløbig dømt i tre sager, to af dem 
vedrørte krigsherrer i Congo; deliktet var bl.a. brug 
af børnesoldater. I betragtning af hvor mange blodi-
ge konflikter, verden er plaget af, er det opsigtsvæk-
kende, at der ikke er faldet flere domme. Det skal 
her erindres, at sager kun kan indbringes for denne 
domstol, hvis den sigtedes nationalstat ikke kan el-
ler vil retsforfølge vedkommende. Det står fast, at 
kun alvorlige krænkelser af folkeretten, dvs. den hu-
manitære folkeret, kan indbringes for domstolen. 
 
Hidtil er ingen statsoverhoveder blevet dømt ved 
ICC. Men tidligere præsidenter i Liberia og Tchad er 
blevet dømt hhv. ved en international særdomstol og 
ved en særdomstol i Senegal. Mod Elfenbensky-
stens tidligere præsident Laurent Ghagbo, der sid-
der under lås og slå i Haag, verserer for tiden en 
sag ved ICC om forbrydelser mod menneskeheden. 
Der er også af ICC udstedt anholdelsesbeslutning 
mod Sudans præsident Omar al-Bashir for folkedrab 
og forbrydelser mod menneskeheden. Trods flere 
udlandsrejser er han ikke blevet pågrebet. 
 
Og situationen i Mali? Den er fortsat præget af vol-
delige angreb trods tilstedeværelse af bl.a. en godt 
15.000 mand stor FN-styrke (MINUSMA), hvis man-
dat seneste i juni i år blev forlænget med et år. Så 
sent som i august blev fem mand i FN's hovedkvar-
ter for MINUSMA i Timbuktu dræbt ved et angreb fra 
terrorister. Er fanatiske jihadisters lokale herredøm-
me over Timbuktu fjernet, så er situationen i store 
dele af Mali fremdeles præget af megen usikkerhed, 
som endog strækker sig helt til hovedstaden  
Bamako.  

 

 
 

Genopbygning af Djingareyber moskéen i Timbuktu med  
traditionelle håndværksteknikker.  
 
UN Photo/ Tiecoura Ndaou 



11 

 

INTERNATIONALT OVERBLIK ved Henrik Døcker 

 

Verdens første atomforbudstraktat 

Verdens første atomforbudstraktat, vedaget på en FN-
konference i juli, er nu åben for medlemsstaternes tiltrædelse. 
Den retter sig til de stater, der ikke er i besiddelse af atomvåben, 
så det kom ikke som nogen overraskelse, at USA, Frankrig og 
Storbritannien – nogle af de atomvåben-besiddende stater - 
samlet har tilkendegivet, at de ikke har til hensigt at tiltræde den. 
Umiddelbart har imidlertid 42 stater underskrevet traktaten, som 
vil træde i kraft, når 50 stater har ratificeret den. Forbuddet om-
fatter såvel udvikling som afprøvning, fremstilling, erhvervelse, 
besiddelse eller oplagring af atomvåben. 

 

Flere fordrevne syrere er vendt tilbage til deres hjem 

Den Internationale Migrationsorganisation, IOM oplyser, at 602.759 hjemstavnsfordrevne syrere indtil nu i år er 
vendt tilbage til deres hjem. Det betyder, at det samlede tal for i år må betegne en forøgelse i forhold til sidste år, 
hvor totaltallet var 685.000. Men samtidig androg tallet af nye fordrevne siden nytår i år flere: 809.000. To tredjedele 
af de hjemvendte rejste til Aleppo, hvor syriske regeringsstyrker sidste år drev oprørerne ud. 6,1 mio. syrere anslås 
at være internt fordrevne, 5,1 mio. syrere er flygtninge i udlandet. 

 

For få stater er villige til at yde effektiv nødhjælp 

FN's Sikkerhedsråd har rettet en appel til verdenssamfundet om at øget bistanden til over 20 mio. nødlidende men-
nesker i Yemen, Somalia, Sydsudan, og det nordøstlige Nigeria. På grund af fortsatte kampe i disse områder, har 
hungersnøden bredt sig, fordi hjælp udefra ofte ikke kan nå frem pga. sikkerhedsrisikoen. Ifølge FN er kun 2,9 milli-
arder $ ud af de nødvendige i alt 4,9 mia. blevet bevilget af FN's medlemsstater. Det er ikke kun tørke eller over-
svømmelser, som skaber nød og elendighed. Også mange væbnede konflikter stiller sig i vejen for effektivt nød-
hjælpsarbejde. 

 

FN forbereder Libyen-beskyttelsesstyrke 

FN planlægger at sende en beskyttelsesstyrke på 150-250 nepalesiske vagter til Libyen for at værne FN's mission i 
landet. Styrken har hidtil været baseret i nabolandet Tunesien, da kamphandlinger mellem stridende libyske militser 
tvang de fleste udenlandske repræsentationer, inkl. FN's, ud af Libyen. Sikkerheden i Libyens formelle hovedstad, 
Tripoli, såvel som i andre byer i landets vestlige del, er skrøbelig. Der er imidlertid ikke planer om at udsende en 
egentlig fredsstyrke 

 

Marchordre til FN's antikorruptionskommissær i Guatemala 

FN's generalsekretær Antonio Guterres gav udtryk for chok, da han modtog meddelelse om den guatemalanske 
præsidents beslutning om at udvise FN's antikorruptionskommissær, den colombianske jurist Ivan Velasquez, fra 
landet. Begrundelsen, givet af det guatemalanske præsident, Jimmy Morales, var, at kommissæren havde blandet 
sig i landets indre anliggender. Et synspunkt store skarer af guatemalanere protesterede imod gennem vidtstrakte 
demonstrationer. Umiddelbart standsede den guatemalanske forfatningsdomstol dog udvisningen, men den endelig 
afgørelse ligger efter alt at dømme hos parlamentet, den guatemalanske kongres. Den Internationale Antiimpuni-
tetskommission (CICIG) blev nedsat i 2006 som led i en aftale mellem FN og Guatemala om at bistå landets myn-
digheder i bekæmpelsen af straffrihed til politikere og embedsmænd. Marchordren til FN-kommissæren kom, efter at 
den guatemalanske rigsadvokat bebudede en sag rejst mod præsident Morales for at få undersøgt, hvordan han fi-
nansierede sin valgkampagne i 2015. Kommissionen bragte Morales' forgænger, Otto Perez Molina, til fald med på-
følgende fængselsdom efter afsløring af en korruptionsskandale. FN-kommissionen har høstet megen anerkendelse 
for sin indsats for at lade retsstatens principper rodfæste sig i landet. 

 

40 mio. mennesker lever i en form for slaveri 

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har i samarbejde med den private organisation Walk Free Foundation 

opgjort det samlede antal slaver i denne verden til 40 mio. Definitionerne af slaveri veksler fra den ene organisation 

til den anden, i den aktuelle statistik indgår mennesker i tvangsarbejde med 24,9 mio., 16 mio. i den private sektor, 

4,8 mio. er udsat, for hvad der kaldes seksuel udnyttelse, mens 4,1 mio. er undergivet statsligt tvangsarbejde, her-

under påtvungen endeløs militærtjeneste. I forhold til befolkningstallet er der flest slaver i Mauretanien (20 pct. af 

befolkningen), men også i andre vestafrikanske stater, som Gambia, Ghana og Benin er tvangsarbejde og slaveri 

ikke sjældent. I Asien forekommer uvæsenet især Indien og Pakistan. 

 

Børnearbejdere i Mellemøsten 

Blandt Mellemøstens mange trængsler er børnearbejdernes kranke skæbne: Hvert tiende barn tilhører denne kate-
gori, nærmere betegnet ni millioner, fremgår det af en rapport fra FN's Arbejdsorganisation ILO. Børn helt ned til 
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femårs alderen, især blandt de syriske flygtninge og i Libanon, lever under sådanne vilkår. De er særlig beskæfti-
get i landbruget, er udsat for sygdomme, bl.a. efter insektbid uden lægehjælp, for seksuelt og anden form for mis-
brug, samtidig med at deres fremtid uden skolegang tegner meget mør 

 

FN-støtte til sydsudanske flygtninge, til Afghanistan, Tchad og Sudan 

FN har bevilget 21 mio. $ til livsnødvendig fødevarehjælp, vandforsyning, sundhedstjeneste og anden form for bi-
stand til tusinder af sudanere i dele af provinserne Jebel Marra, en del af det urohærgede Darfur, Syd Kordofan og 
Den Blå Nil. Midlerne kommer fra FN's Centrale Nødhjælpsfond (CERF) og Sudans Humanitære Fond (SHF) i 
samarbejde med FN's Koordinationskontor fro Humanitære Anliggender (OCHA). 

Disse provinser har modtaget et større antal flygtninge fra Sydsudan, der i 2011 blev udskilt fra republikken Sudan 
som en selvstændig stat. CERF har desuden for nylig bevilget sammenlagt 45 mio. $ til Afghanistan, Den Central-
afrikanske Republik, Tchad og Sudan. 
 
FN-styrker i Somalia, Libyen og Libanon forlænget 
FN's Sikkerhedsråd har forlænget mandaterne for tre FN- og missioner. Det drejer sig om: AMISOM, den af Den 
Afrikanske Union (AU) ledede mission til Somalia, idet det uniformerede personel reduceres til 21.626 pr. 31. de-
cember 2017, idet det forudses, at Somalias egne styrker gradvis overtager ansvaret for sikkerheden i takt med at 
truslerne fra terrorbevægelsen Al Shabab. 
UNSMIL, FN's støttemission i Libyen, der har til opgave at støtte både landets politiske proces og dets nationale 
institutioner, koordinere den internationale bistand, herunder søge at forlige de stridende politiske grupperinger for-
uden at begrænse spredningen af våben samt sikre roen i de områder, der er blevet befriet for den islamiske ter-
rorbevægelse IS, samt UNFIL, FN's midlertidige styrke i Libanon, der bør være mere synlig gennem patruljering og 
inspektioner indenfor sit mandat med fortsat samarbejde med den libanesiske hær og henblik på tilbagetrækning af 
de israelske styrker i Syd-Libanon samt sikring af en permanent våbenhvile mellem Israel og Hizbollah. 
 
Teknologi-bank for de mindst udviklede lande oprettet 
Med hovedkvarter i byen Gebze nær Istanbul i Tyrkiet er der blevet oprettet en Teknologibank for de mindst udvik-
lede Stater (såkaldte LDC-lande). Tyrkiet har lovet at bidrage med 2 mio. $ til banken i de næste fem år. I videre 
forstand skal banken introducere nye teknologier til en kreds af 27 lande med sammenlagt 880 mio. indbyggere, 
som bidrager med blot to pct. af verdens samlede bruttonationalprodukt. Bankens oprettelse skal ses som et bi-
drag til indsatsen for vedvarende energi frem til 2030. 
 
Nu omkr. 700.000 Rohingya-flygtninge fra Myanmar i Bangladesh 
I alt 700.000 muslimske Rohingya-flygtninge fra Myanmar menes nu at befinde sig i nabolandet Bangladesh, hvor-
af de 420.000 er ankommet i løbet af de seneste fire uger. Verdenssundhedsorganisationen WHO har en gigantop-
gave med at forebygge og lindre sygdom og nød. Foreløbig har organisationen uddelt 20.000 vandrensningstablet-
ter og iværksat et større vaccinationsprogram mod polio og mæslinger. Verdensfødevareprogrammet (WFP) har 
nået 385.000 mennesker med mad. Hjælpeorganisationerne er konfronteret med store vanskeligheder på grund af 
kraftig regn og ufremkommeligt terræn. Hertil kommer, at mange børn er underernærede. 
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Henrik Døcker anmelder…   
 

Læs anmeldelserne i deres helhed på vores hjemmeside www.fnforbundet.dk/fn-forbundets-nyhedsbrev/boeger 

Førstehåndsindtryk fra dansk reporter i borgerkrigens Syrien 
Nagieb Khaja: Du må ikke græde – for så mister du blod, 230 sider. Gyldendal 

 
Nagieb Khaja er én af de få danske jounalister, som gentagne gange har vovet sig ind i borgerkrigshelvedet i Syri-
en – både for at lave reportager og dokumentarfilm. Hans seneste bog indfanger mesterligt den grumme skæbne, 
befolkningen er undergivet igennem portrætter af aktører, som han har mødt, hvormed han beskriver den navnløse 
lidelse, befolkningen gennemgår 
 

Fra frihedsrettigheder til menneske- og grundrettigheder 
Jens Elo Rytter: Individets grundlæggende rettigheder, 493 sider, Karnov Group. 

 
Denne bog giver det helt store vue over menneskerettighederne, sådan som de kan anskues fra en dansk synsvin-
kel, dvs. med både vores 1849-grundlov, Europarådets og FN's menneskeretskonventioner og EU's charter for 
grundlæggende rettigheder i bagagen.  
 
Bogen tjener i første række som lærebog for jurastuderende, men den har klart nok også stor betydning for advo-
kater, dommere og andre, der forvalter landets love foruden samfundsinteresserede, som vil stikke næsen i den ju-
ridiske sfære.  
 
   

Ledende Amnesty-aktivist beretter 
Lars Normann Jørgensen: Uden vold og magt. 25 år med Amnesty, 259 sider, Gyldendal. 

 
Menneskerettighederne har med Amnesty International (AI) nydt en bevågenhed, som har fået betydning for men-
nesker i mange lande. Om Danmarks lod i noget af den verdensomspændende indsats kan man hente gode 
mængder af viden i den erindringsbog, som Erik Normann Jørgensen netop har udgivet – ved afslutningen af næ-
sten 25 år som generalsekretær for Amnestys danske afdeling. 
   
 

Højdepunkter fra journalistikkens nutidshistorie 
Peter Christensen: Scoop. Fra Watergate til Panama Papers – nedslag i journalistikkens verdens historie, 

349 sider, Gyldendal. 
 
En hjælp til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt kan man hente i journalist, cand. mag. Peter Christensens 
bog Scoop. At bringe en afsløring af et væsentligt samfundsanliggende, nationalt eller internationalt, betegnes af 
journalister som et scoop – og dem bringer bogen tæt ved en halv snes af, hvoraf Watergate-skandalen og Pana-
ma-Papers nok må kaldes de mest sensationelle. 
 
Det, der har interesseret Peter Christensen, er, hvordan det lykkedes denne og hin journalist at afdække en række 
skandaler, overgreb eller ligefrem krigsforbrydelser. Et betydeligt gravearbejde, drevet af en energisk søgen efter 
årsager og uigendrivelige sammenhænge. 
 

Undertrykkelse og frihed – en skæbnefortælling fra Bulgarien 
Ilija Trojanow: Magt og modstand, 368 sider, Tiderne Skifter. 

 
I romanen Magt og modstand får vi en fortælling om det kommunistiske diktatur i Bulgarien lige fra dets begyndel-
se i 1948 til dets fald i 1990 – og lidt til. Men det er en roman, der er baseret på forfatterens mange interviews med 
øjenvidner til regimets og dets tvangsmidler plus en mængde arkivmateriale. Romanen kan i modsætning til fagbo-
gen give noget atmosfære, som kan være nyttigt for en indlevelse i en fremmed verden. 
 
 

For og imod en undskyldning for slaveriet i det tidl. Dansk Vestindien 
Astrid Nonbo Andersen: Ingen undskyldning – Erindringer om Dansk Vestindien og kravet om erstatning 

for slaveriet, 523 sider, Gyldendal. 
 
Det har været debatteret ret så indgående her i 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA i 1917: 
Skal vi undskylde for slaveriet dér? Idéhistorikeren Astrid Nonbo Andersen har på basis af en ph.d.-afhandling i 
denne bog kulegravet argumenter for og imod at yde erstatning fra den dansk stat, idet det samtidig er blevet poin-
teret, at de tre øer (som i dag er de amerikanske Virgin Islands) var dybt præget af slaveriet. Danmark deltog i sla-
vehandelen, og beskrivelsen heraf hører med, når der skal gives en nutidshistorisk relevant fremstilling af de tidli-
gere danske tropekolonier. 

http://www.fnforbundet.dk/fn-forbundets-nyhedsbrev/boeger/december-2015
http://www.fnforbundet.dk/fn-forbundets-nyhedsbrev/boeger/oktober-2017
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Fordi vi tror på globalt ansvar. 

Bliv medlem.  

Ved at blive medlem støtter du vores arbejde for bl.a. at sikre,  

at Danmark lever op til sine forpligtelser gennem FN. Jo flere vi er, jo stærkere vores stemme.  

 

Som medlem får du  

 

 muligheden får at deltage i et eller flere af vores kredse / netværk /skoletjenester i Aalborg, Aar-

hus, København, Viborg eller på Fyn    

 

 vores medlemsblad, GLOBAL, der udkommer 4 gange om året,  

 

 en månedlig mail med overblik over fyraftensmøder, konferencer og andre arrangementer  

 

 

facebook.com/FNforbundet.dk @FNforbundetDK FN-forbundet fnforbundetdk 


