
 
9. Kenya 
 
KOM-dokument foreligger ikke.  
 
Nyt notat.  
 
1. Resumé 
Der ventes en drøftelse af situationen i Kenya efter præsident-, parlaments- og lokalvalg den 27. december 2007, 
ligesom der ventes vedtaget rådskonklusioner herom. 
 
2. Baggrund 
Kenya afholdte præsident-, parlaments- og lokalvalg den 27. december 2007. Selve 
valgafstemningen forløb i god ro og orden, men optællingsprocessen på centralt hold viste en 
række uregelmæssigheder, hvilket har fået internationale valgobservatører, herunder EU 
observatører, til at stille alvorlig spørgsmål ved det officielle valgresultat af præsidentvalget, der 
gav genvalg til Kibaki. Oppositionen vil ikke anerkende valgresultatet til præsidentposten, og 
har efterfølgende i flere omgang kaldt til landsomfattende demonstrationer. Offentliggørelsen 
af valgresultatet har ført til omfattende uroligheder i store dele af Kenya. Mere end 250.000 
personer lever som følge af volden nu som internt fordrevne. Mere end 1.000 personer skønnes 
dræbt, og der er risiko for at næsten 500.000 personer vil have behov for nødhjælpsbistand i 
den kommende tid, hvis ikke urolighederne aftager. 
Det internationale samfund forsøger at mægle mellem parterne i Kenya. AU formand, Ghanas 
præsident, Kufuor samt Desmond Tutu og US Assistant Secretary of State, Jendayi Frazer, har 
forsøgt at mægle. Det forventes ligeledes at et panel af fremtrædende afrikanske personligheder 
med tidligere FN Generalsekretær Kofi Annan i spidsen vil forsøge at mægle mellem parterne.  
 
3. Hjemmelsgrundlag 
Ikke relevant. 
 
4. Nærhedsprincippet 
Overvejelser om nærhedsprincippet er ikke relevant.  
 
5. Formål og indhold 
Rådet forventes at udtrykke alvorlig bekymring over situationen i Kenya. Opfordre til afståelse 
af vold samt genoprettelse af medie og forsamlingsfriheden. Rejse alvorlig tvivl om det officielle 
resultat af præsidentvalget baseret på valgobservatørernes optegnelser. Udtrykke støtte til AU 
og panelet af fremtrædende afrikanske personligheder, og opfordre til forhandlinger og sikring 
af en langsigtet, bæredygtig løsning, der respekterer demokratiske principper og vælgernes 
afstemning. Indtil en løsning er fundet, som respekterer ovenstående, ventes EU ikke at 
fortsætte sit samarbejde som hidtil.En fortsat mangel på politisk vilje til kompromis vil kunne 
have konsekvenser for donorsamarbejdet med Kenya og kunne påvirke relationerne mellem 
EU og Kenya yderligere. EU ventes at reagere på behovet for humanitær bistand, og fortsætte 
med at overvåge situationen i Kenya samt yde al nødvendig støtte for at sikre at Kenya vender 
tilbage på et demokratiske spor og genskaber stabiliteten. 

Europaudvalget 2008
2845+2846 - Almindelige anl.  Bilag 3
Offentligt



 
6. Europa-Parlamentets udtalelser 
Europa-Parlamentet skal ikke høres. 
 
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 
Ikke relevant. 
 
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller 
beskyttelsesniveauet 
Sagen forventes ikke umiddelbart at have konsekvenser for de danske statsfinanser, 
samfundsøkonomien eller beskyttelsesniveauet. 
 
9. Høring 
Ikke relevant. 
 
10. Regeringens foreløbige generelle holdning 
Regeringen forventer at kunne støtte rådskonklusionerne. 
 
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger 
Det forventes, at de øvrige medlemslande støtter rådskonklusionerne. 
 
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg 
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketinget. 
 
 
 


