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Dansk bidrag
til Syriens
oprørere
Genopbygning. Byerne
Aleppo og Idlib skal have
strøm og vand. Projektet er
risikabelt, men Danmark er
klar til at satse millioner.
Af Ole Damkjær

od@berlingske.dk

Med et foreløbigt bidrag på knap 26 millioner kroner er udenrigsminister Kristian Jensen (V) og forsvarsminister Peter Christensen (V) klar til at støtte forsyningen af vand
og elektricitet i de to krigshærgede syriske
provinser, Aleppo og Idlib.
»Vi forstærker nu indsatsen i Syrien, og
det gør vi på baggrund af de erfaringer, vi
har gjort andre steder: Når en oprørsbevægelse eller en terrororganisation som ISIL
(Islamisk Stat, red.) er trængt tilbage, skal der
komme nogen bagefter og bygge samfundet
op, så befolkningen ikke sidder tilbage og
tænker, at det var bedre under ISIL, fordi der
i det mindste var ordnede forhold,« siger Kristian Jensen.
Pengene kommer fra den såkaldte Fredsog Stabiliseringsfond, som indeholder penge
fra Udenrigsministeriets bistandsbudget og
fra Forsvarsministeriet. Bidraget går til Syria
Recovery Trust Fund, der er en fond, som en
lang række donorlande skyder penge i.
Fonden forsøger, så godt den nu kan i det
krigshærgede Syrien, at levere basale serviceydelser i de oppositionskontrollerede områder – herunder sundhed, uddannelse, vand
og elektricitet.
I Aleppo vil genopbygningen – og udvidelsen – af elektricitetsforsyningen komme
50.000 mennesker til gode. Indtil videre er 50
procent af projektet gennemført.
»Der må være noget, der kan få den syriske
befolkning til at blive, og noget, der kan få de,
der er flygtet, til at vende tilbage. For du vender ikke hjem til et samfund, hvor end ikke
de mest basale faciliteter fungerer,« fastslår
Kristian Jensen, der er helt med på, at der er
tale om en risikabel investering.
Eksempelvis står de islamistiske oprørere
stærkt i byen Idlib, og som det hedder i den
notits, som ministerens embedsmænd har
udarbejdet i forbindelse med det danske
bidrag:
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RIS OG ROS TIL FREDSFOND
● Ifølge en evaluering fra 2014 gennemført
et det britiske konsulentfirma Coffey International, har Freds- og Stabiliseringsfonden
skabt klare fremskridt i samarbejdet mellem de involverede danske myndigheder.
Evalueringen efterlyste dog også større
sammenhæng mellem politiske ambitioner og de personalemæssige og finansielle
ressourcer.

»En forværring af sikkerhedssituationen
– som begrænser det område hvor stabiliseringsarbejdet kan gennemføres – og en
voksende indflydelse fra ekstremistiske
bevæbnede grupper medfører forøgede risici
for programmet. I en sådan kontekst er det
nødvendigt med både realisme og risikovillighed, idet det er meget sandsynligt, at nogle
af aktiviteterne kun delvist vil kunne opnå
de planlagte resultater, og at der trods indbygget risikohåndtering er en reel risiko for,
at projektmidler bliver forvaltet uregelmæssigt.«

»Det er utroligt vigtigt, at vi har et militær,
for indimellem er det et redskab, vi er
nødt til at bruge. Derfor er jeg helt enig i,
at vi skal have flere nye og mere moderne
kampfly, og derfor vil jeg hellere prioritere
dette frem for et større udviklingsbudget,
end vi har lagt op til,« siger udenrigsminister Kristian Jensen (tv.). Det er forsvarsminister Peter Christensen helt enig i.
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