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TEMAUDTALELSE: ”KRIG” 
 
Således vedtaget af SF Ungdoms landsledelse, november 2010 
 
INDLEDNING 

Krig er et emne som SFU altid har haft stærke holdninger til. Vi har siden vores grundlæggelse altid 
været en del af antikrigsbevægelsen, og har senest spillet en rolle i kampen mod krigene i Irak og 
Afghanistan. Vi har dog aldrig haft en principiel holdning til krig som fænomen, ligesom vi ikke har 
gjort op med os selv, hvorvidt vi er pacifister, nedrustningsfortalere eller noget helt tredje. Dette 
papir bringer en afklaring på disse spørgsmål, og giver en principiel stillingtagen til fænomenet krig.  
 

DEFINATION AF KRIG OG MILITÆR INTERVENTION 

Krig kan defineres som organiserede voldelige handlinger, der har til formål at kue en stat, et 
regime eller et folk efter en bestemt politisk, økonomisk eller religiøs overbevisning. Krig kan være en 
gensidig handling, men kan også være en militær invasion. Militær intervention er en indsats, hvor 
man griber ind overfor to eller flere stridende parter, med fredsskabende formål. I det tilfælde at en 
militær intervention møder militær modstand, vil en krigstilstand opstå. Nærmere beset er en 
militær intervention en indsats, hvor krig er midlet til et konkret mål.  
 

KRIG SOM SIDSTE UDVEJ 

For SFU er krig og militære interventioner altid den absolut sidste udvej. Først når alle andre metoder 
er forsøgt og fejlet, vil vi acceptere brugen af militære midler. Men vi anerkender og støtter, at der 
kan opstå visse situationer og konflikter hvor verdenssamfundet er nødt til at skride ind militært. Det 
kan være nødvendigt, at man kortvarigt sætter hårdt mod hårdt, for at bringe os i en situation, 
hvor vi kan skabe fred. Vi får ikke en sikker klode med militære midler, men væbnet magt kan være 
nødvendigt som sidste udvej. 
 
En principiel og blank afstandtagen til militæret som institution er derfor hverken ønskværdigt eller 
gavnligt. Hvis civile rettigheder skal opretholdes og styrkes, må militær indgriben være en mulighed 
i yderste tilfælde. 
 

INTERVENTION SKAL VÆRE HUMANITÆRT BEGRUNDET 

For SFU er det til enhver tid et entydigt krav, at enhver form for militær intervention er humanitært 

begrundet. I de tilfælde, hvor en befolkningsgruppe er udsat for forfølgelse, og landets styre enten 

ikke vil eller ikke kan beskytte sin befolkning, bør verdenssamfundet intervenere militært, hvis ren 

humanitær indgriben og politiske forhandlinger og beslutninger har fejlet. I de tilfælde, hvor en 

befolkningsgruppe er udsat for forfølgelse, og landets styre enten ikke vil eller ikke kan beskytte sin 

befolkning, bør verdenssamfundet intervenere militært, hvis fredelige midler ikke har virket, for på 

den måde sørge for, at krænkelser af menneskerettighederne ikke finder sted, eller vil finde sted 

igen. 

 

Når befolkningsgrupper er udsat for forfølgelse, er det ikke blot verdenssamfundet ret, men også 
pligt at stoppe forfølgelserne med de nødvendige midler. Vi vil ikke gentage fortidens fejltagelser 
ved altid at sidde stille hen, imens hele folkeslag udsættes for overfald, tortur og udryddelse. I 
sådanne tilfælde må vi stoppe overgrebene, om nødvendigt med voldelige midler.  
 
Kun som fredsskabende hær har verdenssamfundet ret til at intervenere. Det er derfor vigtigt, at 
det humanitære behov for intervention er oprigtigt og ikke blot et skalkeskjul for en udbytning af 
landet, som eksempelvis erobring af naturressourcer og landområder.  
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EN ANDEN INTERNATIONAL AKTIVISME  

For SFU er det ligeledes afgørende, at vi altid arbejder for udbredelse og overholdelse af 
menneskerettighederne, og at vi kritiserer når disse overtrædes - uanset om overtrædelsen begås 
af stormagter eller småstater. Vi skal og må blande os i andre landes interne forhold, og anvende 
politiske og økonomiske sanktioner i kampen imod uretfærdighederne. 
Danmark skal således stadig have en aktivistisk sikkerheds- og udenrigspolitik, men med en markant 
anderledes linje, hvor vi fremmer konfliktløsning og diplomati, ikke krig og ufred. 
 

KRIG KAN ALDRIG SKABE DEMOKRATI 
Vi mener at verdens befolkning til enhver tid har suveræn ret til at bestemme i eget land. Derfor er 
vi kategoriske modstandere af militær intervention for at indføre et politisk eller religiøst 
værdigrundlag, uanset om dette er diktatur og fascisme eller demokrati og socialisme. 
 
Der er dog også en helt pragmatisk grund til, at SFU er imod disse angrebskrige. Vi tror ikke på, at 
det er muligt for en udenlandsk magt at skabe demokrati igennem krig. De to steder, hvor det 
senest er forsøgt er Irak og Afghanistan, og det har endnu ikke været en succes. 
 
Demokrati skal i sagens natur være dybt forankret i befolkningen. Men i både Irak og Afghanistan 
kan der spores en stor modstand i befolkningen mod det system de ser som en del af 
besættelsesmagten. Disse erfaringer skal lære Danmark og andre demokratiske stater at bruge alle 
fredelige midler til at udbrede demokratiet, men aldrig gøre det med militær magt. 
 

DEMOKRATISERING AF FN OG AFMONTERING AF NATO 

En militær intervention bør altid være demokratisk forankret i det internationale samfund. Ved ikke 
at acceptere at enkeltnationer egenrådigt intervenerer, er vi med til at sikre den internationale 
retssikkerhed. Når vi står sammen i et internationalt fællesskab, muliggør vi også andre 
sanktionsmuligheder end krig over for aggressive regimer. Fællesskabet muliggør fx politiske eller 
økonomiske sanktioner, som ville være uden stor effekt, hvis de blot blev opretholdt af et enkelt 
land.  
 
Et demokratisk internationalt samarbejde vil også være med til at sikre både legitimiteten af 
begrundelsen for krig, samt at den militære tilstedeværelse i landet skyldes humanitære og ikke 
imperialistiske årsager. 
 
Bedst til formålet er i dag De Forenede Nationer (FN), som allerede er rustet til en del af det 
fredsskabende og fredsbevarende arbejde. Hvis FN skal være det forum, der dikterer 
verdenssamfundets væbnede udenrigspolitik, er en demokratisering nødvendig. Vetoretten til de 5 
permanente medlemmer af sikkerhedsrådet skal fjernes, og der skal sikres direkte og let 
gennemskuelige beslutningsgange i organisationen. Ydermere bør rotationen i sikkerhedsrådet 
revurderes. Vi vil opnå en større forpligtigelse overfor fredsskabelsen, hvis ansvaret bliver fordelt ud 
på flere lande, og ikke blot ligger hos de permanente medlemmer af sikkerhedsrådet. FN er i dag 
indrettet sådan, at en lille gruppe lande sidder på næsten al magt. Dette er uholdbart, hvis FN skal 
være et forum, hvorfra vi kan skabe varig fred. Med et styrket og nyt FN vil NATO’s rolle i verdens 
udvikling være udspillet. Derfor bør vi allerede nu tage konsekvensen af udviklingen og nedruste 
alliancen med henblik på total opløsning af de militære forpligtelser medlemslandene imellem. 
Ligeledes bør militæralliancer pålægges krav om nulvækst og belønnes for nedrustning. ”På kort 
og mellemlangt sigt er det dog urealistisk at gøre noget ved magtforholdene i FN. Derfor er SFU ikke 
enig i, at det er FN’s sikkerhedsråd (som det er opbygget pt.), der ultimativt bestemmer hvornår en 
intervention er folkeretlig lovlig. Det skal i yderste instans være muligt at intervenere, selv hvis ikke-
demokratiske lande blokerer.” 
 

SIKKERHED KRÆVER RETFÆRDIGHED  

Arbejdet for fred og fredelige konfliktløsninger bør være det naturlige udgangspunkt for al 
sikkerhedspolitik. Social elendighed, undertrykkelse og rovdrift på knappe ressourcer fører 
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uundgåeligt til spændinger og krige, og det er derfor klart, at det er bekæmpelse af nød og 
fattigdom, der skaber varig fred. 
 
Derfor bør sikkerhedspolitik hænge tæt sammen med kampen for en mere ligelig fordeling af 
klodens rigdomme, en bæredygtig omstilling og udbredelse af demokrati og rettigheder overalt i 
verden. Udviklingsbistand, nedbrydelse af vestlige toldbarrierer, international finansregulering mv., 
er derfor alle stærke redskaber i arbejdet for en fredelig, sikker og retfærdig klode. 
 

EN VERDEN MED FRED OG SIKKERHED KRÆVER NEDRUSTNING 

En af de sikreste veje til fred er arbejdet for nedrustning. Alt for mange af verdens samlede 
ressourcer går til våbenproduktion og ødelæggelse. I takt med at det internationale retssystem 
styrkes og udbygges, bør store dele af militærbudgetterne reduceres – i Danmark såvel som i andre 
dele af verden.  
 
Der findes mange muligheder på både kort og lang sigt. Våbenhandel skal reguleres i langt højere 
grad, der skal arbejdes for et forbud mod kernevåben og lande med sådanne våben skal som 
minimum opfylde nedrustningsaftalerne. Vi skal i Danmark gå forrest, sige nej til EU og NATO’s 
oprustningsiver, og vise, at en stor andel af ressourcerne brugt på militær og krig, kan bruges til 
andre og bedre formål. 
 

KONKLUSION 

Krig er altid en humanitær katastrofe. Desværre kan krigen til tider repræsentere det mindste af to 
onder. Derfor må vi være klar til at intervenere militært, hvis de humanitære forhold kræver det.  
 
Hvis fremtidens krige skal undgås er det nødvendigt med et internationalt fredsskabende forum. Et 
forum hvor vi kan løse konflikter fredeligt i stedet for igennem krig. FN er pt. den eneste organisation, 
der har styrken til at bære denne fredsskabende forpligtigelse, men det er nødvendigt med 
omfattende demokratiske reformer. 
 
Langt de fleste konflikter opstår som følge af urimelig fordeling af verdensressourcer. Derfor er den 
vigtigste kamp mod krig, kampen mod fattigdom, for hvis vi bekæmper fattigdom og 
undertrykkelse, bekæmper vi kilden til krig. Skaber vi frihed, tryghed og menneskeværd, skaber vi 
fred. 


