FN-forbundets landsmøde den 23.-24. oktober 2004
Vedtaget udtalelse

Styrk og beskyt civilsamfundets rettigheder
Ved etableringen i 1945 var FN et forum forbeholdt stater. Ikke mindst den seneste
periode af globalisering har medført, at civilsamfundet og dets organisationer (NGO’er) nu
også har fået en øget rolle og indflydelse som global aktør. NGO’er arbejder lokalt og
kender derfor, hvilke problemer almindelige mennesker står over for. NGO’er bidrager
særligt med disse erfaringer i nationale diskussioner, men med problemernes stigende
grænseoverskridende karrakter, øges også vigtigheden af, at NGO’er bidrager med
erfaringerne i regionale og globale fora. Hermed sikres, at forhandlingerne og
beslutningerne kan tages på bedst mulige grundlag. NGO’ers deltagelse er nødvendig,
hvis beslutningerne efterfølgende skal kunne gennemføres; ikke mindst set i lyset af, at
nationalstatens kapacitet er svækket, hvorfor et styrket samspil mellem regeringer og
civilsamfund og civilsamfund lande imellem er nødvendigt for fortsat udvikling.
FN-forbundet fremlagde i efteråret 2003 og foråret 2004 en række FN-reformforslag, der
bl.a. indeholdt forslag til styrkelse af civilsamfundets involvering. Dette er også erkendt af
FN-systemet, og et udvalg nedsat af Generalsekretær Kofi Annan fremlagde tidligere på
året en rapport, hvor forslag til at forbedre relationerne blev fremlagt. Disse forslag
diskuteres nu af FN’s Generalforsamling på baggrund af en indstilling fra
Generalsekretæren; en indstilling den danske regering opfordres til at støtte.
Blandt Generalsekretærens anbefalinger efterlyser FN-forbundet særligt en dansk støtte
til:
• Civilsamfundets øgede involvering i FN’s Generalforsamling, bl.a. ved akkreditering
til hovedkomiteerne, ved afholdelse af høringer, og ved afholdelse af en særlig
NGO-samling umiddelbart forud for Generalforsamlingen;
• Civilsamfundets øgede involvering og indsyn i Sikkerhedsrådets arbejde;
• Etableringen af to fonde, der bl.a. vil styrke civilsamfundet i udviklingslandenes
involvering og deltagelse i FN’s arbejde og konferencer; herunder konkrete danske
bidrag til fondene;
• Forbedring af civilsamfundets muligheder for deltagelse i FN’s arbejde.
Udover Generalsekretærens anbefalinger, er der yderligere problemstillinger den danske
regering skal arbejde med, blandt andet:
• At enkelte regeringer ikke ser civilsamfundets aktive engagement som en støtte,
men tværtimod som en trussel. Danmark skal aktivt arbejde for øget beskyttelse af
civilsamfundet, dets ret til at organisere sig og dets ret til at ytre sig frit, nationalt og
internationalt;
• At den i Generalforsamlingen årligt fremsatte ”NGO-resolution” om formalisering af
civilsamfundets involvering i FN, også støttes af Danmark, og at Danmark vil
arbejde for en sammenskrivning af NGO-resolutionen og Generalsekretærens
anbefalinger.

