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Danmarks Permanente Mission ved FN i New York
Nyhedsbrev nr. 15 om arbejdet i FN’s Sikkerhedsråd

Den 22. august 2005
Følg med på www.sikkerhedsraadet.um.dk

Nedenfor følger en gennemgang af sagerne på Sikkerhedsrådets dagsorden i den første halvdel af
august under japansk formandskab.
Den 2. august modtog Rådet en orientering om situationen i Sudan. Baggrunden var helikopterstyrtet
den 30. juli, hvor vicepræsident John Garang omkom. Alt tydede på en ulykke, og situationen var efter
omstændighederne rolig i det sydlige Sudan. I en formandsudtalelse (PRST/2005/38) opfordrer Rådet
befolkningen og lederne i Sudan til at ære John Garangs minde ved at fortsætte fredsprocessen.
Den 4. august fordømte Rådet i en resolution den seneste tids mange terrorhandlinger i Irak
(resolution 1618). Rådet tager afstand fra alle former for terrorisme og opfordrer alle stater, særligt
nabolande til Irak, til at bistå Irak i at finde de ansvarlige og i at forhindre yderligere terrorhandlinger.
Den 9. august drøftede Rådet situationen i Irak. FN-Sekretariatet redegjorde for arbejdet i FN’s
Bistandsmission (UNAMI). Hovedopgaven var fortsat at bistå forfatningsprocessen, herunder ved
folkeafstemningen og parlamentsvalget senere på året. Inden afstemningerne ville UNAMI gøre en stor
indsats for at skabe rammerne for en folkelig debat. UNAMI har pt. godt 260 medarbejdere, hvoraf de
fleste er i Bagdad og enkelte på kontorer i Basra og Erbil. Den 11. august forlængede Rådet UNAMI’s
mandat med yderligere tolv måneder (resolution 1619).
Den 10. august drøftede Rådet situationen i Sierra Leone. Stedfortræderen for Generalsekretærens
særlige repræsentant orienterede Rådet om anbefalingerne til FN’s fremtidige engagement i landet. FN’s
fredsbevarende operation (UNAMSIL) ventes nedlagt ved udgangen af 2005. Generalsekretæren har
anbefalet, at UNAMSIL erstattes af et mindre FN-kontor, som skal samordne og koordinere FN’s
samlede indsats i Sierra Leone indenfor bl.a. regeringsførelse, udvikling og sikkerhed. Desuden har
Generalsekretæren anbefalet, at et mindre kontingent soldater bliver i landet, men under kommando af
FN’s operation i nabolandet, Liberia, for at beskytte Den Særlige Domstol, indtil den forventede
afslutning på domstolens arbejde i 2007. Rådet ventes inden for de næste måneder at træffe beslutning
om FN’s fremtidige engagement i Sierra Leone.
Den 11. august drøftede Rådet situationen i Den Demokratiske Republik Congo. Orienteringen fra
Sekretariatet fokuserede på valgforberedelsen og ønsket om en midlertidig forøgelse af FN’s
fredsbevarende operation (MONUC) i forbindelse med den forestående folkeafstemning i november
samt valgene i foråret 2006. Vælgerregistreringen forløb fortsat tilfredsstilende, men der var behov for
at øge sikkerheden i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valgene. Oprørsgrupper var fortsat
meget aktive, særligt i yderområderne. Generalsekretæren har anbefalet en udvidelse af MONUC med
såvel militær som politi. I første omgang ventes Rådet at godkende udsendelse af godt 800 politifolk.
Den 12. august modtog Rådet en orientering fra FN-Sekretariatet om situationen i Guinea-Bissau
efter afholdelsen af anden og sidste runde af præsidentvalget den 24. juli. Den tidligere præsident Joao
Bernardo Vieira var erklæret som vinder af valget med 52% af stemmerne. Taberen af valget, Malam
Bacai Sanha, havde krævet omtælling, og landets højesteret ville senere i august tage stilling til hans
klage. Valgdeltagelsen havde været på næsten 80%, og internationale observatører fra bl.a. EU havde
erklæret valghandlingerne frie og fair. Sikkerhedssituationen i landet var rolig på trods af den uafklarede
situation efter valget. I en formandsudtalelse (PRST/2005/39) opfordrer Rådet parterne til at
respektere valgets udfald, og donorerne til at øge deres bistand til Guinea-Bissau i den kommende posttransitionsfase.
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Den 17. august udsendte Rådets formand en pressemeddelelse i anledning af drabet den 12. august på
Sri Lankas udenrigsminister. I meddelelsen fordømmes terrorhandlingen, og parterne opfordres til at
gennemføre våbenhvileaftalen og fortsætte dialogen.
Den 19. august drøftede Rådet situationen i Elfenbenskysten. FN-Sekretariatet orienterede om den
stadige forværring af situationen i landet. Generalsekretæren havde udpeget en særlig repræsentant for
valgene i Elfenbenskysten planlagt til oktober i år, men valgforberedelserne gik trægt på grund af
forsatte uoverensstemmelser mellem de ivorianske parter. Der skete kun få fremskridt i fredsprocessen
og sikkerhedssituationen var spændt. Senere i august ventes en repræsentant for den sydafrikanske
regering, der mægler på vegne af AU, at orientere Rådet om status for de sydafrikanske
mæglingsbestræbelser.

