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Ved FN´s Generalforsamlings åbning i september 2022 lancerede Danmark sit kandidatur til 
Sikkerhedsrådet i 2025-2026. Rådet har 5 permanente medlemmer (P-5) og 10 valgt for to år ad gangen af 
to tredjedele af Generalforsamlingen. 

Det er attraktivt at være medlem af FN´s mest magtfulde organ, svært at komme ind. Canada har misset 
valg to gange de senere år. Rådet kan forpligte medlemmerne til at udføre dets beslutninger. 
Generalforsamlingens er frivillige.  

Formandskabet i Sikkerhedsrådet går på skift til medlemmerne for en måned ad gangen. Formanden kan 
sætte dagsordenen for møderne, sikre verdens brændpunkter grundig behandling og præge udviklingen af 
verdenssamfundets politik for den pågældende konflikt. Det skete for Danmark i 1967. På det tidspunkt var 
Hans Tabor ambassadør ved FN-missionen i New York og formand for Sikkerhedsrådet på Danmarks vegne. 
Så snart Seksdageskrigen mellem Israel og en række arabiske lande i Mellemøsten brød ud, bragte Tabor 
den op på Rådets dagsorden, lykkedes med at forhandle en våbenhvile i stand på kort tid, blev 
verdensberømt for en stund, og fik sat et betydeligt aftryk af Danmark som fredsmægler på FN´s 
Sikkerhedsråd. Det kan ske igen, hvis Danmark kommer ind.  

Godt 67 procent af FN´s medlemsstater har siddet i Sikkerhedsrådet. Mange i flere omgange, fire for 
Danmarks vedkommende. 

Da FN blev oprettet i 1945, blev Sikkerhedsrådet gjort til Generalforsamlingens eksekutive gren, beskrevet 
af samtidens primære FN-kender, Winston Churchill, i hans værk om Anden Verdenskrig, som han fik 
nobelprisen for i 1953. Generalforsamlingen ville være for stort et forum til at sikre omgående og effektive 
skridt til opretholdelse af den internationale fred og sikkerhed, var begrundelsen.  

FN´s maskinrum 

Her kommer ikke-permanente medlemmer ind i billedet. Medlemskab af Sikkerhedsrådet indebærer ikke 
blot at være inde i FN´s maskinrum med medbestemmelse om, hvad der skal ske i verden. Dets 
beslutninger må også præges, så de er i tråd med Generalforsamlingens indstilling. Ellers risikerer Rådet at 
miste legitimitet i Forsamlingen. Det skal sikres, at Rådet handler i overensstemmelse med FN´s formål og 
grundsætninger, forhindre det i at komme på afveje i forhold til hvad FN står for. Venskabelige relationer 
mellem nationerne, fremgang for medlemsstaternes befolkninger og overholdelse af 
menneskerettighederne skal også varetages.  

Det primære ansvar for fred og sikkerhed overdrages til Sikkerhedsrådet, men ikke hele ansvaret. De trusler 
mod international fred og sikkerhed, som Sikkerhedsrådet ikke tager sig af, er Generalforsamlingens 
ansvarsområde.  Forsamlingen kan drøfte alle spørgsmål om international fred og sikkerhed, som er blevet 
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den forelagt af en medlemsstat, af Sikkerhedsrådet eller en stat uden for FN. Den kan komme med forslag 
ikke kun til de situationer, der er blevet den forelagt, også på eget initiativ, i relation til enhver situation, 
som efter Forsamlingens skøn kan antages at ville skade det almene vel eller venskabsforholdet mellem 
nationerne, så længe Rådet ikke har det under behandling.  

Blokade over apartheid 

Den 6. november 1962 vedtog Generalforsamlingen en resolution, der anbefalede medlemsstaterne 
isolation af og handelsboykot imod Sydafrika, inkl. af våben og ammunition, som sanktion imod 
apartheiden i landet. Resolutionen var skelsættende. Den bevægede Generalforsamlingen ind på 
Sikkerhedsrådets domæne, kapitel VII af FN-pagten om tvangsforanstaltninger, som Forsamlingen ifølge 
Pagten er udelukket fra, på et tidspunkt hvor sagen allerede var under behandling af Rådet. 

Generalforsamlingen gjorde det velvidende, at Sikkerhedsrådet anvendte moderat beslutningskraft i sagen 
pga. P-5s og mange andre landes økonomiske interesser i Sydafrika - og støttede sig på officiel og folkelig 
opbakning i en række andre medlemsstater til at sige fra over for apartheiden. Ifølge Nelson Mandela 
havde boykotten uden tvivl betydning for den senere afvikling af apartheidregimet. Først femten år senere 
fulgte Sikkerhedsrådet trop med krav til Sydafrikas regering om afskaffelse af apartheiden.  

Sidste år var vi vidne til stigende bevidsthed i Generalforsamlingen om Sikkerhedsrådets måde at løfte sit 
hovedansvar på. Den 26. april 2022 besluttede den at mødes fast inden 10 dage efter nedlæggelse af et 
veto. Her skal veto-medlemsstaten forklare sig overfor Generalforsamlingen om baggrund og motiv. Alle 
medlemsstater kan deltage, udtrykke deres holdning og forsøge at overtale til ændret kurs.  

Mulighed for at blokere 

Der tales meget om P-5s ret til at blokere for beslutninger i Sikkerhedsrådet. I realiteten kan ikke-
permanente medlemmer gøre det samme, hvis de samler sig i forenet front og enten undlader at stemme 
eller stemmer imod. Vedtagelse kræver ni jastemmer herunder alle P-5s. Det kan kun opnås, hvis mindst 
fire ikke-permanente stemmer for sammen med alle P-5. Hvis syv ikke-faste medlemmer stemmer imod 
eller afholder sig fra at stemme, kan der maximalt afsiges otte jastemmer – og forslaget falder.   

Hvis Danmark vælges ind i Sikkerhedsrådet og ønsker et resolutionsforslag stoppet, hvor intet veto er i 
sigte, kan man lodde stemningen blandt andre valgte medlemmer for, om der er tilslutning til en forenet 
front imod forslaget og eventuelt få det væltet. Det kan være anvendeligt ved fare for fatal negativ virkning 
af en beslutning for medlemsstaters befolkningsgrupper, skulle det komme dertil. 

Vinder vi valget, og skal vi deltage i pas de deux´en i FN, vil opgaven i Sikkerhedsrådet være at fremme 
interesserne for hele menneskeheden og hvad, der tjener alle medlemsstater bedst. Det er Pagtens 
budskab, men efterleves ikke altid. I 2018 mødtes dommere ved den Internationale Domstol i Haag med 
Sikkerhedsrådet om dets virke. Dommere opfordrede Rådet til at tjene FN medlemsskarens interesser som 
helhed - snarere end at prioritere egne nationalinteresser eller ens strategiske allieredes.  

Danmarks samarbejdsvilje og ikke mindst samarbejdsevne, anerkendt vidt omkring, kunne lede 
Sikkerhedsrådet til en mere humanistisk tilgang til konfliktløsning. Plædere for at få hver en involveret part 
til at føle sig set og hørt samt lytte sig frem til, hvor et kompromis skal skæres. Set og udviklet af Hans Tabor 
i sin tid. Hvilken medlemsstat er mere oplagt til at følge i hans fodspor i Sikkerhedsrådet end Danmark? 


