FN-forbundets repræsentantskab, forsamlet til møde i København, lørdag den 17. april 2010,
udtaler:
FN må tage over i Afghanistan
Den seneste eskalering af konflikten i Afghanistan viser tydeligt, at den Afghanske befolknings drøm
om en mere tryg hverdag, stadig lader vente på sig. Ikke desto mindre forbereder den NATO-ledede
internationale sikkerheds-assisterende styrke (ISAF,) der har været i landet siden 2001, sig gradvist
på at forlade landet. En tendens der ses tydeligt på det stigende antal lande der har annonceret en
dato for hjemsendelsen af deres styrker.
FN-forbundet støtter Afghanistans udvikling imod et samfund, der bygger på demokratiske
principper, samt understøtter og håndhæver dets befolknings ret til udvikling. Denne udvikling
forudsætter dog, at krig erstattes med øget sikkerhed og massiv bistand. Dette er en lang proces med
en mellemregning med ikke-militære processer bestående af tillidsskabende foranstaltninger,
konflikthåndtering, dialog og forhandlinger. Denne proces skal få grupperne til at nedlægge
våbnene, og i hele denne proces skal FN have en hovedrolle.
Vi anbefaler derfor en gradvis nedtrapning af NATO's rolle i Afghanistan, suppleret med en styrket
tilstedeværelse af FN. Især den civile indsats bør prioriteres, men på grund af den til stadighed
usikre sikkerhedssituation i Afghanistan, bør en mere markant FN-rolle også inkludere en
fredsskabende/bevarende FN-styrke, med en bred landesammensætning, der giver styrken
legitimitet i området og i relation til lokalbefolkningen.
Legitimiteten sikres bedst, hvis FN-styrken ikke består af tropper fra lande, der har deltaget i de
hidtidige kampe i landet. En sådan udvikling vil medvirke til at øge den gensidige tillid blandt de
mange parter, der er involveret i konflikten og skabe en mere neutral ramme omkring de
fredsforhandlinger, der forventes at finde sted inden for den nærmeste fremtid.
På denne baggrund, henstiller vi til, at man igangsætter en udfasning af den danske militære
tilstedeværelse i Afghanistan og i stedet optrapper udviklingsbistanden og støtter god
regeringsførelse.
Ved udgangen af 2011, bør alle danske soldater derfor være trukket ud af landet, og der bør i stedet
være skabt en fredsskabende/bevarende FN-styrke.

