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på New Yorks borgmästare Michaet Btoomberg i höstas'
Här har FN:s generatfiirsamting saml.ats för att tyssna
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UND-ettftirädlat FN
Svar

titt Sture Aström med

rubriken "KorrumPerat FN
kan inte skaPafred", 1V6.
Bra" Sturc Aström, att du är
nogamed attta redaPå fakta
innan du formedlar dina
åsikter till oss andra På ins?indarsidorna i HD.
Det iir riktigt att majoriteten av medlemmarna i FN
inte ens lever uPP till FNs
egna konventioner om skYddet av individeq barnen och

de allmänmänskliga rättigheterna. Och likväl sitter

några av dessa stater i det
högsta beslutsorganet Säkerhetsrådet. Det åir tYdligt
att det är makten i form av
vapen, kapital, landområden

anses trovärdigdre och
mera eft erfoljansvåirda. och

och gammal sedvänja som

het

konstituerar inflytande. Och
diir pengar och makt hägrar,

fler stater skulle med tiden

ddr fr odas även korruPtion.

Då FN taPPat så mycket av
sittforna anseende På grund
av intern och externkorruPtion, obeslutsamhet och Po-

litisk impotens, måste

nYa

grepp tas.

Varför inte bilda ett ädlare

FN vid sidan av dett4 där
på beprövade framgångsvä-

gar. United Nations of Democracy skulle då börja sitt
livmed max 88 demokratiska stater. Besluten fran det
nva UND skulle med siiker-

allmän Plats,
då platsar inte USA. Detta
maktfullkomliga land tYcks

ju

lTl Besluten
trån det nya

I

UND skuLLe med
säkerhet anses

trovärdigare."

fiåirrstyras

av

be om medlemskaP om korruptionen hålls i schack.

Men om medlemskraven i
UND även innefattar attingen får tillämpa dödsstraff

vapen-

industrin och andra kommersiella krafter utan humanistiska ideal. Inte heller

Kina och Iran Platsar, vilka
hittills tillämpat dödsstraff
nästan urskillningslöst.

Ett förädtat FN med langt
fårre medlemsstater

medlemmarna kan utgöra

bättre föredömen och visa

eller låta sina medborgare

båira vapen på

åin i

dag

skulle likvälbli stortnog och
betyda åinnu mer för enfred-

lig uweckling i viirlden

åin

vad FN och EU slmes göra
i dag.
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