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1. Resumé 
Rådet forventes at fordømme de voldsomme begivenheder i Guinea Conakry samt udtrykke bekymring over 
situationen i landet. Endvidere forventes Rådet at udtrykke støtte til bestræbelser fra ECOWAS, AU og FN 
på at retablere demokratiske tilstande, en forfatningsretlig orden og retsforfølgelse af de ansvarlige bag overgrebene 
på fredelige demonstranter. Der forventes vedtaget rådskonklusioner, der lægger op til målrettede sanktioner samt 
indførelse af våbenembargo. 
 
2. Baggrund 
Kaptajn Dadis Camara gennemførte, få timer efter præsidents Conté’s død, den 23. december 
2008 et ublodigt kup og etablerede et ”overgangsråd” (CNDD, Conseil National pour la 
démocratie et le développement). Camara lovede indledningsvist, at valg ville blive afholdt i 
løbet af 2009, og at han ikke selv ville stille op som præsidentkandidat. Valget er nu udsat til 
2010 og sandsynligvis agter Camara at stille op til præsidentvalget alligevel.  Der har fundet 
voksende protester sted mod militærjuntaen, især i hovedstaden, og den 28. september slog 
hæren hårdt ned på en ellers fredelig demonstration arrangeret af oppositionen og mere end 
150 blev dræbt og over 1.000 såret.  
 
FN, AU og ECOWAS har været tidligt ude med fordømmelser af begivenhederne. I EU 
kredsen er der enighed om, at der ikke er tale om dialog med Camara og CNDD, men at de må 
træde tilbage og tillade en reetablering af demokratiske tilstande i landet. ECOWAS har lagt op 
til indførelse af sanktioner mod individer ansvarlige for de voldsomme begivenheder, krævet at 
CNDD og Camara træder tilbage og afstår fra at stille op ved en kommende valghandling, at 
der etableres en overgangsregering samt at der indføres en våbenembargo. FN´s general 
sekretær har besluttet at nedsætte en international undersøgelseskommission, der skal 
identificere og understøtte retsforfølgelse af de ansvarlige for de begivenhederne den 28. 
september.  
   
3. Hjemmelsgrundlag 
Overvejelser om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant 

4. Nærhedsprincippet 
Overvejelser om nærhedsprincippet er ikke relevant 

5. Formål og indhold 
Rådet forventes at fordømme regimets voldsomme fremfærd mod fredelige demonstranter 
samt at udtrykke bekymring over situationen i landet. Rådet forventes endvidere at bakke op 
om FN´s generalsekretærs beslutning om at etablere en international undersøgelses-
kommission. Ydermere er det forventningen, at rådet vil lægge op til målrettede sanktioner 
imod individer, der er ansvarlige for de voldsomme begivenheder den 28. september samt 
individer, der lægger hindringer i vejen for en tilbagevenden til demokratiske tilstande og en 
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forfatningsretlig orden. Rådet forventes også at lægge op til indførelse af en våbenembargo. 
Rådskonklusionerne ventes at støtte op om ECOWAS og AU´s linje med henblik på at 
reetablere demokratiet og en forfatningsretlig orden i Guinea Conakry.  
 
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 at have konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet 
eller beskyttelsesniveauet. 

9. Høring 
Ikke relevant 

10. Regeringens foreløbige generelle holdning 
Fra dansk side støttes en konsekvent EU linje i forhold til Guinea Conakry. Der lægges vægt 
på, at EU støtter de regionale organisationers – AU og ECOWAS – indsats for at opretholde 
respekten for demokrati og god regeringsførelse, herunder ved konsekvent at skride ind over 
for forfatningsstridige magtovertagelser og overgreb på civilbefolkningen. Regeringen forventer 
at kunne støtte rådskonklusionerne. 

11. Generelle forventninger til andre landes holdninger 
Det forventes, at de andre medlemslande vil støtte rådskonklusionerne. 
 
12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg 
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 

 
 


