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Spørgsmål 
FN's generalsekretær, António Guterres, udtaler i forbindelse med 
corona-krisen ifølge artiklen i Jyllands-Posten ”FN opfordrer til global 
våbenhvile på grund af corona” dateret den 24. marts 2020, at det nu er 
tid til at sætte de væbnede konflikter i bero og sammen fokusere på den 
rette kamp for vores liv. Samtidig understreger Guterres, at man bør 
afslutte den sygdom, som krig er, og i stedet bekæmpe sygdommen 
corona, som skaber kaos i vores verden. Det begynder ifølge 
generalsekretæren med at stoppe alle væbnede kampe. Nu.  
 
Er ministeren enig i generalsekretærens udtalelse? Og hvad vil ministeren 
i givet fald gøre for at understøtte FN’s generalsekretærs linje? 
 
Svar 
Danmark har sammen med mere end 50 andre lande allerede udtrykt støtte 
til generalsekretærens opfordring til en verdensomspændende våbenhvile, 
som også støttes af EU. COVID-19-pandemien udgør en exceptionel 
global krise, der truer med at ramme de mest sårbare og udsatte mennesker 
i verden, som i høj grad befinder sig i konfliktområder. Blandt de mest 
udsatte er særligt kvinder, børn, handicappede og fordrevne.  
 
Fra dansk side har vi løbende støttet de udsendinge og særlige 
repræsentanter, der på generalsekretærens vegne leder arbejdet med at 
forhandle våbenhviler på plads i eksempelvis Syrien, Yemen og Libyen. 
Helt konkret støtter Danmark FN’s afdeling for afdeling for politiske 
forhold & fredsopbygning (DPPA), som er drivkraft for FN’s arbejde med 
konfliktforebyggelse, diplomati og fredsopbygning og som yder direkte 
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støtte til bl.a. generalsekretærens særlige udsending til Syrien. Sammen 
med en række andre EU-medlemslande har Danmark også kommunikeret 
fortsat støtte til FN’s fredsbevarende operationer, som spiller en vigtig 
rolle i opretholdelsen af fred i en række af verdens brændpunkter.  
 
I sin seneste rapport om våbenhvilen af 2. april understreger Guterres 
endvidere, at de socioøkonomiske konsekvenser af krisen samt 
indskrænkelser af frihedsrettigheder risikerer at have negative 
konsekvenser for international fred og sikkerhed. Derfor har vi fra dansk 
side også været hurtigt ude med støtte til både FN’s humanitære appel 
samt den nyligt oprettede multi-partner trust fund, der har fokus på at 
afbøde de mellem- og langsigtede socioøkonomiske konsekvenser af 
COVID-19-krisen.  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Jeppe Kofod 
 
 
 

 
 


