International konference om demokratifremme i EU's nabolande bringer
ledende aktivister til København.
Konferencen Security or Democracy | Do we need to make a choice? finder sted 10. maj i
København. Prominente menneskerettighedsforkæmpere og demokratiaktivister diskuterer
arbejdet med og kampen for demokrati i Syrien, Egypten og Ukraine – tre lande, som har afgørende
betydning for den politiske fremtid i EU's nærområde.
Bag konferencen står European Endowment for Democracy (EED) i samarbejde med
International Media Support, Det udenrigspolitiske selskab and Danish Institute for Parties
and Democracy (DIPD). EED er en fond, der støtter demokrati og menneskerettighedsaktivister i EU's
sydlige og østlige nabolande.
På konferencen taler blandt andre vicepræsident for Europaparlamentet, Alexander Graf Lambsdorff
(MEP), der også er formand for EED's eksekutivkomité. Han siger:
"Selv i de mest afvisende områder i EU's nabolande fortsætter kampen for demokrati. I Europa er det
ikke alene vores moralske pligt men også i vores egen interesse at hjælpe vores naboer og de, som
deler vores værdier. Konference er en unik mulighed for at høre fra aktivister i marken og for at forstå,
hvad vi kan gøre for at støtte dem i deres arbejde for værdighed, retfærdighed og en bedre fremtid."
Danmark er en af lederne i EU’s program til bekæmpelse af korruption i Ukraine. Konferencens første
paneldiskussion fokuserer på, hvilken rolle civilsamfund og borgere kan spille i forhold til at sikre
reformer, som bremser og forhindrer korruption. I panelet sidder blandt andre aktivisten Sergey
Khadzhynov, leder af organisationen Automaidan, som har sin baggrund i de berømte Euromaidanprotester mod statskorruption i Ukraine.
Egypten-panelet ser på landets alarmerende situation med stadigt mere restriktiv lovgivning, der
besværliggør civilsamfundets aktiviteter. Panelet tæller blandt andre den prominente
menneskerettighedsfortaler og direktør for Cairo Institute for Human Rights Studies, Bahey Eldin
Hassan. I diskussionen er det overordnede emne, hvordan aktivister kan få støtte på trods af
restriktionerne.

Det tredje panel fokuserer på Syrien, hvor konflikten nu fortsætter på syvende år. Trods de tragiske
omstændigheder fortsætter civilsamfundet sine aktiviteter og anstrengelser for at opbygge fredelige
lokalsamfund og holde den ikkevoldelige bevægelse i live. I panelet sidder blandt andre en af
mændene bag Syriens ikkevoldsbevægelse, Oussama Chourbaji. Panelet undersøger, hvordan det
syriske civilsamfundet erfaringer kan bruges fremover.
Blandt de øvrige talere er Jesper Møller Sørensen, politisk direktør i Udenrigsministeriet, og Mogens
Lykketoft (MF), tidligere præsident for FN's Generalforsamling og formand for Folketinget.
Forud for konferencen siger Mogens Lykketoft:
“Det europæiske samarbejdet er bygget på dedikation til ideen om virkeligt demokrati - inklusiv
magtdeling, et uafhængigt retssystem, frie medier og et samfund, der er åbent og giver plads til
organisationer og græsrødder. Vi må altid kæmpe for disse værdier i hver eneste hjørne af Den
europæiske union.”
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ORGANISATIONERNE BAG KONFERENCEN
EUROPEAN ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (EED) er en fond skabt i 2013 af EU og EUmedlemsstater for at støtte demokrati i Europas nabolande. Siden etableringen har EED udviklet sig
til nu at være et aktivt og innovativt medlem af demokratistøttebevægelsen. EED har støttet flere end
400 initiativer. / www.democracyendowment.eu
INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT (IMS) støtter lokale medier i lande, der er påvirket af væbnet
konflikt, usikkerhed og politisk omstilling. IMS arbejder på flere kontinenter med at fremme
pressefrihed og styrke professionel journalistik og at sikre, at medier kan operere under udfordrende
forhold. IMS blev etableret i 2001 efter de tragiske begivenheder i Rwanda og det tidligere Jugoslavien.
/ www.mediasupport.org
DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY (DIPD) blev skabt af Folketinget i 2010. Formålet
er at styrke om komplimentere den officielle, danske demokratistøtte, især ved at støtte politiske
partier fog flerpartisystemer i udviklingslande. / www.dipd.dk
DET UDENRIGSPOLITISKE SELSKAB blev etableret tilbage i 1946 med det formål at dyrke og styrke
interesse i og bevidsthed om udenrigspolitik og internationale forhold. / www.udenrigs.dk

