
Når USA svigter, må Danmark træde til 

En eventuel lukning af UNRWA vil række langt ud over FN og Mellemøsten, 
som allerede bærer en meget stor del af verdens flygtningebyrde.  
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For nylig annoncerede den amerikanske regering, at den med øjeblikkelig 
virkning standser al finansiel bistand til FNs hjælpeorganisation for 
palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA). Meddelelsen har ikke 
givet anledning til megen debat i de danske medier, men resultatet af 
beslutningen er, at UNRWA befinder sig i en krisesituation, hvor 
organisationens eksistens står på spil. En eventuel lukning vil række langt ud 
over FN og Mellemøsten, som allerede bærer en meget stor del af verdens 
flygtningebyrde.  

UNRWA er én af de mindst kendte FN-organisationer, som ikke desto mindre 
siden 1949 har gjort et beundringsværdigt job med at skabe rammerne for et 
minimum af menneskelig eksistens i dag for mere end 5 millioner 
palæstinensiske flygtninge i Jordan, Libanon, Syrien, Vestbredden og Gaza-
striben. Arbejdet fokuserer på undervisning, hvor UNRWA er ansvarlig for hen 
ved 700 skoler for omkring en halv million palæstinensiske børn. Der drives 
også flere end 140 sundhedsklinikker med omkring ni millioner patientbesøg 
om året. Dertil kommer diverse faglige uddannelser for unge palæstinensere 
samt en række sociale ydelser til de mest udsatte.  

Mange af os har set rapporter fra de palæstinensiske områder og har en god 
fornemmelse af de kummerlige vilkår de fleste palæstinensere alligevel stadig 
lever under.  

UNRWA’s udgifter blev først og fremmest dækket gennem frivillige bidrag fra 
FNs medlemslande med USA, EU, UK, Saudi Arabien og Tyskland som de 
største bidragydere. USA alene har hidtil tegnet sig for omkring 30 procent af 
de årlige bidrag. UNRWA befinder sig derfor nu i en akut finansiel krise, som 
uundgåeligt vil have alvorlige konsekvenser for de palæstinenserne i området. 
Bortset fra de menneskelige lidelser, der vil følge, må man også spørge sig 
selv, hvordan de drastiske beskæringer i den normale ydelser vil påvirke den 



politiske og sikkerhedsmæssige stabilitet i regionen - og andre steder for den 
sags skyld. 

Da FNs befolkningsprogram (UNFPA) tidligere stod overfor en lignende 
amerikansk beslutning om at standse de årlige bidrag, trådte Danmark til med 
en ekstrabevilling til dette program på kr. 40 millioner.  

Både humanitære og globale sikkerhedspolitiske hensyn tilsiger, at den danske 
regering nu overvejer at træffe en lignende beslutning med hensyn til UNRWA. 

 


