
FN-forbundet og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed inviterer:  

Global våbenkontrol – hvordan kan Danmark bidrage? 
 

I april 2014 ratificerede Danmark den internationale våbenhandelstraktat, der formentlig vil træde 
i kraft til nytår. Traktaten er historisk, fordi det er første gang, verdenssamfundet får et samlet re-
gelsæt for handel med konventionelle våben som kampvogne, missiler og maskingeværer.  

 
Traktaten kræver, at våbenhandlende lande fører strammere kontrol med, hvor våben havner, og at 
de tilbageholder overførsler, hvor det er sandsynligt, at våben bliver brugt til krigsforbrydelser og 
grove krænkelser af menneskerettighederne.  

 
På fyraftensseminaret vil en række eksperter fortælle om våbenkontrol i lyset af processen med den 
nye traktat, og de vil diskutere, hvordan Danmark kan spille en endnu større rolle i at sikre kontrol 
med den globale våbenhandel. 

 
Kom og deltag i debatten med Susanne Hækkerup (nedrustningsambassadør, Udenrigsministeriet), 
Trine Christensen (vicegeneralsekretær, Amnesty),  John Kierulf (forfatter og pensioneret diplomat 
med speciale i våbenkontrol) samt Rune Bech Persson (Programme & Operations Coordinator i Da-
nish Demining Group). 

 

Arrangementet er åbent for alle.  

 

TID & STED: 
Tirsdag d. 30. september 2014  
kl. 17.00-19.30 
PH-caféen, Halmtorvet 9A,  
København V 

© KILFF 



PROGRAM: 

 

17.00-17.10:  Ankomst  

 

17.10-17.20:  Velkomst v. ordstyrer Lave K. Broch, FN-forbundets bestyrelse, og Maj Rørdam 
 Nielsen, FN-forbundets repræsentantskab og Freds- og Konfliktløsningsudvalg 

 

17.20-17.30:  Våbenhandelstraktaten i kontekst  

 v. John Kierulf, tidl.  diplomat med speciale i nedrustning og våbenkontrol 

 Baggrunden og konteksten for våbenhandelstraktaten, dens vedtagelse og ind
 hold, samt kort om adfærdskodekset for våbentransport.  

 

17.30-17.40:  Det officielle Danmarks rolle  

 v. Susanne Hækkerup, Danmarks nedrustningsambassadør,  
 Udenrigsministeriet  

 Hvordan bidrager Danmark internationalt til kontrol med våben og våbenhan
 del?  Kan Danmark spille en rolle for at våbenhandelstraktaten bliver tiltrådt af 
 flere lande og fortolkes stærkt? Og hvordan foregår forvaltningen af våbenek-
 sporttilladelser i praksis? 

 

17.40-17.50:  Humanitære perspektiver og et adfærdskodeks for våbentransport 

 v. Trine Christensen, vicegeneralsekretær, Amnesty Danmark 

 Hvorfor er våbenkontrol vigtigt, og hvilken effekt kan man håbe at  
 våbenhandelstraktaten får? Hvordan går det med udviklingen af et  
 adfærdskodeks for våbentransport – og kan Danmark med sin store rederisektor 
 blive et foregangsland? 

  

17.50-18.00:  Perspektiver "fra felten" 

 v. Rune Bech Persson, Programme & Operations Coordinator, Danish   
   Demining  Group 

 Hvordan arbejder danske NGO’er konkret med at sikre kontrol med våbenhandel 
 ”på jorden” i konflikthærgede lande? Hvilken effekt kan man tænke sig, at  
 våbenhandelstraktaten får? Og er der nogen forhåbninger til det officielle  
 Danmarks arbejde på området? 

 

18.00-18.30:  Pause  

 
18.30-19.20:  Paneldebat og spørgsmål fra salen 

 

19.20-19.25:     Opsamling v. John Kierulf 

 

19.25-19.30:     Afsluttende bemærkninger v. Lave K. Broch, medlem af FN-forbundets  
 bestyrelse og formand for FN-forbundets Freds- og Konfliktløsningsudvalg 


