FN-forbundets skriftlige, organisatoriske beretning oktober 2016 – oktober 2018
Bestyrelsens beretning pr. 15. oktober 2018

INDLEDNING
Det er FN-forbundets opgave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar. Sådan har vi
beskrevet vores mission, grunden til, at FN-forbundet findes.
FN-forbundet er en lille organisation, som er en del af den store familie af FN-forbund i hele verden, samlet under World Federation of United Nations Associations. Vi har alle det til fælles, at vi
arbejder for en bedre verden og et mere effektivt FN ved at engagere borgere – unge som ældre –
i det globale ansvar.
Vores medlemsgrundlag spænder vidt. Blandt vores kollektive medlemmer finder vi politiske partier, venskabsforeninger, religiøse organisationer, fagforeninger og interesseorganisationer. Blandt
vores individuelle medlemmer finder vi unge og gamle; studerende, forskere, diplomater og borgere, der ønsker en bæredygtig verden. Med deres medlemskab viser de, at der er en folkelig opbakning bag FN og multilateralt samarbejde. Nogle af vores medlemmer yder en ekstra indsats.
De vælger at være aktive i vores kredse, skoletjenester, interessegrupper og ledende organer. I
FN-forbundet samles United Nations Youth Association Denmark, DanMUN, FN-forbundets Venner og FN-forbundets Folketingsgruppe.
Tilsammen er vi den folkelige bevægelse for FN.
Siden sidste landsmøde er vi blevet mere landsdækkende. Vores aktive københavnske medlemmer får nu medspil af lige så aktive medlemmer i det jyske – og vores netværk af fynske medlemmer er vokset til en selvstændig kreds.
FN-forbundets bestyrelse har i landsmødeperioden diskuteret, hvordan vi skal hænge sammen
som organisation – hvordan FN-forbundet som landsorganisation fokuserer arbejdet og indsatsen,
samtidig med at der gives mere plads til selvstændigt lokalt arbejde. Og hvordan vi skærer unødigt
bureaukrati, formalisme og detailstyring væk. Det er baggrunden for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
For der er brug for et FN-forbund, der på de store linjer forsvarer globalt ansvar gennem FN, samtidig med at danskere lokalt kan møde multilaterale ildsjæle, der gennem konkrete aktiviteter forklarer og støtter FN.
Der er brug for et FN-forbund, fordi vi i løbet af den sidste landsmødeperiode har set universelle
værdier blive udhulet, demokratiske principper komme under belejring, og retsstatsprincippet blive
undergravet.
Som FN’s generalsekretær Antonio Guterres sagde det, da han talte til åbningen af årets generalforsamling i FN: Vi står i den paradoksale situation, at Verden er blevet mere forbundet, mens
samfundet bliver mere fragmenteret; at de fælles udfordringer vokser, mens mange mennesker
vender sig indad; at multilateralismen står i flammer, netop når vi for alvor har brug for den.
Der er brug for den folkelige bevægelse for FN.
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POLITISK INDSATS
September 2015 vedtog verdenssamfundet Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, og vi besluttede på landsmødet i 2016, at Verdensmålene skulle være afsæt for FN-forbundets arbejde, med
særligt fokus på mål 16: fred, retfærdighed og bæredygtige institutioner.
Der gik lidt tid før regeringen kom i gang med den danske opfølgning, men i 2017 skete der en del:
Først kom en ny bistandspolitisk og humanitær strategi, der tog udgangspunkt i Verdensmålene,
fulgt af nye verdensmålsbetingelser for at danske bistandsorganisationer kunne få rammekontrakter med Danida. I marts kom Regeringens handlingsplan for Verdensmålene, fulgt af udarbejdelse
af statusrapport vedr. Danmarks gennemførelse af Verdensmålene, der blev fremlagt i forbindelse
med møde i FN’s ’High-level Political Forum’ (HLPF), juli 2017. Både i 2017 og 2018 var den danske regering stolt af at ligge i toppen af de globale sammenligningsstatistikker.
Civilsamfundet er ikke ligeså imponeret, og vi har fra FN-forbundets side bl.a. påpeget den faldende andel af dansk bistand til FN. I forbindelse med Folkemødet 2018 blev vi også indblandet i
en meningsudveksling med Finans- og Verdensmålsminister Kristian Jensen om, hvor positivt man
kan vurdere den danske indsats. Vores arbejde sker i tæt samarbejde med bl.a. de danske civilsamfundsorganisationer, organiseret i bæredygtighedsnetværket 92-gruppen og bistandssamarbejdet Globalt Fokus.
På lokalt niveau forsøgte vi at placere verdensmålene som en del af debatten op til kommunalvalget efteråret 2017 via åbent brev til de opstillede kandidater og tilbud til kandidaterne om at via
#KV17SDG kunne afgive lokale verdensmålsløfter. Samtidig foregår der via bl.a. FN-forbundets
lokale kredse et stort arbejde overfor det kommunale niveau, som i København foregår via udarbejdelse af kommunal skyggerapport og medvirken i kommunens årlige ’bug-fest’, og i Aalborg en
tæt dialog med kommunalbestyrelsesmedlemmer og aktiviteter bl.a. i forbindelse med kommunens
årlige bæredygtighedsfestival.
På menneskerettighedsområdet er der særligt tre begivenheder, der har været omdrejningspunktet
for vores arbejde: UPR-midtvejsevalueringen, hvor vi bidrog til civilsamfundets skyggerapport indsendt via Institut for Menneskerettigheder; Danmarks formandskab for Europarådet, hvor der blev
bebudet et opgør med den Europæiske Menneskerettighedserklæring; og opfølgningen af New
York’er erklæringen fra 2016 om flygtninge og migranter, der i 2018 forventes konkretiseret ved
vedtagelsen af to ’compacts’, aftaler, på de to områder.
Sammen med Europabevægelsen København og Helsinki-Komitéen gennemførte vi en konference på Christiansborg oktober 2017 om Europarådet og menneskerettighedskonventioner, mens
New York’er-erklæringen og de to compacts blev temaet for FN-forbundets konference på Christiansborg maj 2018, som blev gennemført i samarbejde med FN-forbundets Folketingsgruppe. For
de deltagende politikere blev arrangementet lidt af en øjenåbner, for ind til da havde compacts-forhandlingerne ikke haft nogen bevågenhed på Christiansborg.
Forhandlingerne om Forsvarsforliget var i landsmødeperioden i særligt fokus for vores freds og
konfliktforebyggende arbejde. I dialog med eksperter udarbejdede vi en række notater, der blev
brugt til bilaterale møder med forsvarsordførere og til en konference på Christiansborg september
2017, sammen med FN-forbundets Folketingsgruppe med særlig inddragelse af FN-vennerne. Det
endelige Forsvarsforlig indeholder elementer, der kan bruges til at løfte den fremtidige danske FNindsats, særligt hvad angår Freds- og stabiliseringsfonden.
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Vi har yderligere kommenteret Regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi og afgivet
høringssvar på Danidas udkast til organisationsstrategier for UNDP, UNFPA og UN Women.
Vi har udsendt udtalelserne ’Autonome dræberrobotter kan føre til nyt våbenkapløb’ og ’ Dansk
støtte til ulovlig EU-fiskeriaftale kan skade FN’s fredsarbejde i Vestsahara’.
FN-forbundet har bidraget til MS’ rapport ’What will Denmark look like in 2030’ med anbefalinger
vedr. Danmarks multilaterale bistand, og Timbuktufondens analyser af dansk bistand ’Et skridt
frem efter to skridt tilbage’ og ’For godt til at være helt sandt’.
Udover Danmarks UPR-midtvejsrapport, har FN-forbundet sammen med andre organisationer i Institut for Menneskerettigheder været med til at udarbejde rapporter til FN’s Menneskerettighedskomite vedr. konventionen om civile og politiske rettigheder og FN’s anti-torturkomite i forbindelse
med gennemgang af Danmark.
Som medlem af netværkene 92-gruppen og Globalt Fokus har vi været medunderskriver på en
lang række fælleshenvendelser vedr. verdensmålene, bæredygtig udvikling og bistandsfaglige emner.
Vi er blevet interviewet til, er blevet omtalt eller haft indlæg i DR, DR2 Dagen, TV2 News, TV2
Nord, TV Syd, TV Midtvest, P1 Orientering, DR P4 Nordjylland, Radio Mælkebøtten, Politiken, Berlingske, Jyllandsposten, Kristeligt Dagblad, Viborg Stifts Folkeblad, Nordjyske, Sjællandske Medier, Dagbladet, Frederiksborg Amtsavis, Sjællandske, Nord-Vestnyt, Illustreret Bunker, Action, Altinget Udvikling, Altinget Civilsamfund, Altinget Forsvar, Globalnyt.dk samt Kongressen.com. Emnerne har bl.a. handlet om FN’s generalsekretær, FN’s Generalforsamling, Sikkerhedsrådet, Verdensmålene, FN’s demokratidag, FN’s anti-racismedag, FN-reformer, Atomvåben, USA, Mellemøsten, multilateral bistand, flygtninge, kvoteflygtninge, ytringsfrihed, mindretallet i Danmark, skoletjenesten og Model UN.
FN-forbundet har medvirket som gæster og/eller med bod til Socialdemokratiets kongres, Konservative Folkepartis landsråd, Radikale Venstres landsmøde, Enhedslistens årsmøde, SF’s landsmøde, samt til Alternativets landsmøde. Dertil har vi mødt partiernes folketingsmedlemmer i forbindelse med lobbyarbejde (særligt i forbindelse med den førnævnte indsats op til Forsvarsforliget),
samt møder og konferencer i regi af FN-forbundets Folketingsgruppe.
FN-forbundet har været medarrangør af i Dansk-Russisk Forenings årlige Ruslandskonferencer på
Christiansborg; i 2016 med fokus på det arktiske samarbejde og i 2017 om ’1917-revolutionerne i
Rusland og deres betydning for Europa i dag’.
Vores deltagelse i det årlige Folkemøde på Bornholm er lige dele lobbyisme og dialog med beslutningstagere, som det er debatskabelse og folkeoplysning. Folkemødet 2017 foregik for os primært
i Det Globale Telt (med arrangementer om SDG'er, regional implementering og Big Data + om
SDG'er og lokal implementering), og hos DFS (spillet om flygtninge, som del af heldagsarrangement om 'Folkeoplysning for Flygtninge'). Dertil tale på Speakers Corner og 'mobil event' om globalt ansvar alle dage.
Folkemødet 2018 blev den mest ambitiøse deltagelse til dato: Med 5 debatter, der strakte sig fra
implementeringen af Verdensmålene i Danmark, til udviklingsinvesteringer, til cybersikkerhed, til
menneskerettigheder, til konfliktløsning; en tur forbi Speakers Corner og et spil om klodens dilemma og klimaforhandlingerne, alt imens vores to globusser gik rundt på hele Folkemødet og
spredte kærlighed til Verden, og tog snakken med høj som lav, ung som gammel, om globalt ansvar – ud over den omtalte meningsudveksling med Finansministeren. Det er krævende at forbe-
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rede og gennemføre deltagelsen i Folkemødet, men det er besværet værd at konkret arbejde sammen med 92-gruppen, Globalt Fokus, Europabevægelsen, Nyt Europa, Folk & Sikkerhed, Atlantsammenslutningen, RIKO, Højskolerne, Grundtvigs Højskole, LOF, DEO, DFS, Danmarks Statistik, UNECE, samt Københavns, Odense og Aalborg kommune.

OPLYSNING, UNDERVISNING OG LÆRING
Omkring 175 udadvendte arrangementer og skolebesøg har der været afholdt siden sidste Landsmøde. Aktivitetsniveauet har været højt. Det kan kun lade sig gøre med de mange og stærke frivillige kræfter blandt vores medlemmer!
Vi har haft godt 3.000 deltagere til vores arrangementer; de fleste er mødt gennem vores verdensmålsakademi (ca. 700), de konferencer vi har arrangeret på Christiansborg (ca. 400), samt direkte
deltagere i vores Folkemødeaktiviteter (ca. 300). Gennem skoletjenestens indsats har vi mødt
knap 4.000 elever og studerende, samt knap 600 studerende gennem UNYA Denmarks aktiviteter
Dertil kommer de mange mennesker, der kommer forbi os til de store aktiviteter, vi deltager i, men
som vi ikke kan tælle direkte: Folkemødet på Bornholm, Aalborg Bæredygtighedsfestival, Bug-festival og Internetdagen i København, uddelingen af Verdens Bedste Nyheder, Verdenstimen og til
skolemesser.

Aktiviteter i landsmødeperioden 2016 til 2018
Region

Åbne aktiviteter

Hovedstaden
Landsdækkende
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
I alt

38
18
11
17
1
10
95

UNYA &
DanMUN
9
0
0
21
0
0
30

Skoletjenesten
22
0
21
2
4
4
53

I alt
69
18
32
40
5
14
178

39%
10%
18%
22%
3%
8%
100%

Når man kigger på tallene, er der sket en udvikling i vores landsdækkende indsats siden sidste
landsmøde: hvor det i perioden 2014-2016 var 50% af FN-forbundets aktiviteter der fandt sted i
Region Hovedstaden, var det 2016-2018 knap 40%. Det er en god udvikling, i betragtning af at
knap 70% af den danske befolkning bor udenfor hovedstaden.
Vores kredse er den lokale forankring af vores værdier i FN-forbundet, og et afgørende element i
vores landsdækkende virke. Det er vigtigt, hvad der sker på lokalt niveau. Derfor er vores kredse
så vigtige, og derfor er det så bekræftende at se, hvordan aktivitetsniveauet – og ambitionerne –
kun synes at stige i FN-forbundet Nordjylland og København. Dertil kan vi byde velkommen til det
nystiftede FN-forbundet Fyn, og det summer videre i Aarhus – og som noget nyt i Viborg.
Aktiviteterne tæller bl.a. træplantning, filmvisning, menneskerettighedsaktiviteter, offentlige møder
om bl.a. verdensmålene, globale udfordringer, hvordan man får job i FN, valget i USA, FN’s fredsarbejde, den europæiske menneskerettighedskonvention, EU’s sikkerhedspolitik, FN-reformer, ’Oil
for Food’-skandalen, reproduktive rettigheder, ny teknologi, flygtninge og dansk udviklingsbistand.
For ikke at nævne debatarrangementer om fake news til Internetdagen, offentligt møde med den
franske ambassadør om kvinders rettigheder og samarbejde med Kommunen om Verdensmålene
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i København; deltagelse i bæredygtighedsfestival og tæt samarbejde med lokale politikere i Aalborg; oplæg ved Mogens Lykketoft om et år i verdens tjeneste i Aarhus; oplæg ved Ellen Margrethe Løj om at være chef for FN i Liberia og Sydsudan i Viborg; debat i Odense i anledning af FN’s
menneskerettighedsdag m.m. Samt medvirken ved opsætning af mindeplade for ægteparret Bajer,
der, udover at stifte Dansk Kvindesamfund, den 28. november 1882 stiftede FN-forbundets rødder:
Dansk Fredsforening.
Af større samarbejdsprojekter skal også nævnes Verdensmålsakademiet gennemført sammen
med Nyt Europa, hvor vi først gennemførte en række debatarrangementer i København, fulgt af
gennemførelsen af en turné i Jylland og Fyn med offentlige møder og højskolearrangementer i Aalborg, Aarhus, Odense, Viborg, Hadsten, Rødding, Brenderup og Ry.
Af andre ’gadeaktiviteter’ medvirker vi fortsat i kampagnedagen Verdens Bedste Nyheder, hvor vores tilstedeværelse på Kongens Nytorv i landsmødeperioden var sammen med ambassadører/ambassaderepræsentanter fra Storbritannien, Irland, Holland, Cypern, Canada, Australien, Litauen,
Rumænien, Slovenien, Burkina Faso og Elfenbenskysten, samt udviklingsminister Ulla Tørnæs.
Aktiviteterne og emnerne spænder vidt, og forhåbentlig kan vi arbejde henimod en mere målrettet
indsats. Tidligere medlems- og målgruppeanalyser viser, at en stor andel af vores nuværende og
potentielle medlemmer savner den ’røde tråd’ i vores arbejde.

Projekter
Oplysning, undervisning og læring forenes i det helt store projekt, vi har kørt i FN-forbundet i
denne landsmødeperiode, nemlig ’Education for Global Responsibility’, finansieret af Erasmus+.
Projektet er et samarbejde mellem 10 forskellige organisationer og skoler rundt om i Europa, der
har skabt et certificeringssystem for skoler og organisationer i global ansvarlighed. Rammen for
den globale ansvarlighed er FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Målgruppen er skoler
og organisationer, der beskæftiger sig med unge i aldersgruppen 13-21 år.
Et vigtigt output er etableringen af et website, hvorigennem certificeringen foregår via implementering af globalt ansvarlige rutiner i organisationen eller skolen. På sitet er der inspiration til gode rutiner, samt en metodeboks med gode idéer til undervisningsøvelser, der knytter sig til hvert af verdensmålene. For skolernes vedkommende vil øvelserne også være relateret til fagene og deres
læringsmål. Endvidere er der på sitet mulighed for at kontakte og opbygge samarbejdsrelationer
på tværs af organisationer og skoler - og på tværs af europæiske landegrænser. Læs mere på
Globalresponsibility.eu.
Af øvrige projekter har vi afsluttet Culture of Democracy (om demokratipraksis i de deltagende projektpartneres lande), Youth for Global Responsibility (om at opbygge kapacitet blandt projektdeltagerne til at undervise unge om globalt ansvar), Actors for Change (hvor deltagerne blev trænet i at
styrke samfundets rolle i at styrke menneskerettigheder og lighed), mens Global Footprints (om at
udvikle ikke-formelle læringsmetoder om globalt ansvar) og United in Change (om at opbygge kapacitet og fælles forståelse blandt projektdeltagerne til at undervise unge om samarbejde over
grænser) afsluttes i 2018.
Skoleindsats
I 2018 opnåede vi en bevilling fra Danidas Oplysningsbevilling, der gør os i stand til at udvikle vores brætspil ’Verden på Spil’ til en mere app-baseret læringsspil ’Verdensmål på Spil’.
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Det interaktive verdensatlas Globalis.dk fortsætter med at være en helt essentiel søjle for vores
oplysning. Med et gennemsnit på 39.000 brugere om måneden er sitet blevet en fast bestanddel i
undervisningen på mange skoler. Sitet har i landsmødeperioden fået nyt udseende og er blevet
gjort mobilkompatibelt, hvad der kun vil gavne brugen.
Mindst lige så vigtigt som vidensplatformene, som Education for Global Responsibility og Globalis
udgør, er det fysiske møde. Her spiller vore Skoletjeneste en helt afgørende rolle, når de rejser
rundt på skoler, gymnasier og højskoler, og holder oplæg, afholder rollespil mm., hvad der er med
til at give eleverne en forståelse for og en bevidsthed om den globale verden, de er en del af.
Skoletjenesterne er frivilligt drevet, hvad der gør dem sårbare i forhold til kontinuitet. Det har også
vist sig i denne landsmødeperiode, hvor nogle ellers velfungerende Skoletjenester har haft svære
koordinatorskift. Vi har derfor prioriteret en stærkere støtte fra sekretariatet til koordinering, kapacitetsopbygning og materialeudvikling, hvilket i den kommende landsmødeperiode forhåbentlig vil
vende udviklingen. Trods problemerne, så har skoletjenesten i løbet af de sidste to år besøgt skoler og undervist godt 50 gange, og mødt dobbelt så mange elever som i sidste landsmødeperiode.

KOMMUNIKATION
Hver måned får vores medlemmer et nyhedsbrev med en lille status på, hvad der rører sig af stort
og småt i FN-forbundet og hos vores samarbejdspartnere. Formatet lader meget at ønske i forhold
til udseende, læsevenlighed og statistik. Det er også gældende for vores hjemmeside, hvad der
desværre også kan ses i antal besøgende, hvor det månedlige antal brugere siden sidste Landsmøde lige runder 2.500 i gennemsnit.
Arbejdet på en ny hjemmeside er i gangsat, men det er en ressourcekrævende opgave ved siden
af den daglige drift, hvad der også afspejles i den langsommelige proces, men vi forventer at
kunne være i land til årsskiftet. Desværre er det heller ikke nemt, med de tilgængelige ressourcer
vi har, at etablere et tilfredsstillende medlemssystem, der, udover kontingentbetalingsdelen, bl.a.
skal kunne varetage de månedlige nyhedsudsendelser, kredsenes ønske om en enkel kommunikation med FN-forbundets medlemmer i deres lokalområde, samtidig med at vi overholder af Persondataforordningen.
Mere positivt bliver det, når man kigger til vores sociale medier. Det er her, vi når flest, både når vi
skal nå bredt, og når vi skal ramme mere specifikke samarbejdspartnere og interessenter eller
målgrupper.
LinkedIn er ikke det sted, vi har været mest aktive; det er her vi poster jobopslag fra FN Byens organisationer, fra ministerierne, fra samarbejdspartnere etc., sammen med vores egne praktikopslag, konferencer, kurser o.lign. Siden sidst er følgerskaren vokset til 410 i alt, hvad der svarer til
en stigning på 171 % Twitter er stadig den langt mere hardcore, politiske kommunikation, hvor vi
er i dialog med politikere, forskere, meningsdannere og fagfolk. Her er vi i dag oppe på 1.231 følgere, en stigning på godt 42 % siden sidste Landsmøde, med en gennemsnitlig eksponering til
22.455 brugere om måneden.
Helt så kraftig har udviklingen ikke været på Facebook, der dog stadig er vokset med 28 % til
5.270 følgere, hvor vi den seneste måned alene nåede over 20.000 brugere. Det er blevet sværere
at trænge igennem på Facebook, men den sværere gennemslagskraft er ikke unik for os i FN-forbundet, men et udtryk for de ændringer, der er gjort fra Facebooks side efter skandalerne om først
’Fake News’-problematikkerne omkring det amerikanske præsidentvalg i 2016 og sidenhen Cambridge Analytica, hvorpå det personlige indhold prioriteres i de algoritmer, der bestemmer, hvad

6

man ser i sit newsfeed. Det er en udvikling, der er værd at være opmærksom på, også i forhold til
et etisk perspektiv, men det ændrer dog ikke ved, at det stadig er vores største platform på de sociale medier, og her vi stadig bedst plejer vores ’community’.
Siden sidst er vi også kommet på Instagram. Meget ligesom Facebook handler den om community; at vise, hvem vi er, og hvad vi står for, men her mere gennem billeder. Det sætter kort sagt
ansigt på FN-forbundet og vores arbejde, og gør det relaterbart. Vi har på den korte tid, vi har været til stede her nået 563 følgere, og kigger man på rækkevidden den seneste måned, kommer den
op på knap 4.000; vi når bredt, og vi når langt, så vi er meget spændte på, hvordan det vil udvikle
sig de kommende år.
En anden spændende udvikling er vores medlemsblad GLOBAL. I foråret blev det godkendt i bestyrelsen at omlægge bladet til en ren digital udgivelse, der vil blive en del af den nye hjemmeside.
Formatet vil være simpelt, men seriøst, inddelt i hhv. interviews / baggrund / holdninger. Dertil blev
det også besluttet at omlægge redaktionen, så den bliver mere dynamisk og mere inddragende i
forhold til vores medlemmer. Selve platformen er afhængig af udviklingen af den nye hjemmeside,
så den er endnu ikke klar, men den er på vej. Lige før sommeren blev det første redaktionsmøde
afholdt efter at have slået åbningen op på vores egne platforme, hvad der gav en ny redaktion på
en god størrelse med 7 medlemmer fra hele landet, der er ivrige efter at komme i gang, så vi ser
frem til det næste skridt.

ORGANISATION
Her bor FN-forbundets individuelle medlemmer
= antal m edlemskaber
FNF %: Andel af FNFs medlemmer bosiddende i regionen
DK %: Andel af Danmarks befolkning bosiddende i regionen

46
FNF 13%
DK 10%

203
FNF 58%
DK 32%

42
FNF 12%
DK 23%

32
FNF 9%
DK 21%

5
FNF 1%

FN-forbundets kollektive medlemsorganisationer
Bahai-samfundet i Danmark
Brahma Kumaris
Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS
Danmarks Lærerforening
Danmarks Retsforbund
Dansk-Rumænsk Forening
Dansk Russisk Forening
Den Danske Helsinki Komité
Det Konservative Folkeparti
Det Jødiske Samfund i Danmark
Det Radikale Venstre
Enhedslisten
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FN-forbundet er en medlemsforening, og uden medlemmer vil der ikke være en folkeligt forankret
opbakning til vores arbejde for en bedre verden gennem FN. Siden sidste Landsmøde har vi fortsat den svagt stigende kurve for individuelle medlemmer, mens vi har mistet en del kollektive medlemmer. Vi skal fortsat fremhæve, at man kan blive medlem hos os. Det er vigtigt at alle tænker
medlemshvervningen ind i vores aktiviteter – ikke bare i forbindelse med afholdelsen, men allerede
fra planlægningen.
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Administrativt er sekretariatet fortsat udfordret hvad angår elektroniske systemer og programmer,
der med en begrænset økonomisk ramme skal kunne håndtere ikke mindst vores medlemssystem
– indenfor gældende lovgivning. Selvom det lader meget tilbage at ønske, så kører systemerne
dog efterhånden stabilt. Vi benytter MobilePay, hvad der gør det nemmere at tage medlemshvervningen med ud til arrangementer. En del af vores medlemmer udnytter muligheden for at betale
kontingentet via PBS-opkrævning. I løbet af landsmødeperioden er FN-forbundets daglige bankforretninger flytttet fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank.
Efter flytningen af FN-forbundets sekretariat til Tordenskjoldsgade er vi ved at falde godt til, og bemandingen består af to fuldtids- og to deltidsmedarbejdere, mens der i alt har været yderligere 11
ansættelser i kortere tid som praktikanter. Dertil har i alt 45 personer været honorarlønnede i perioden 2016-2018, dels i regi af Skoletjenesten til at gennemføre skolebesøg, dels til at yde IT-support samt bidrage til GLOBAL.
Siden sidste Landsmøde er Persondataforordningen af den 25. maj 2018 trådt i kraft. Lovgivningen
gælder i alle EU-lande og har som formål at styrke beskyttelsen af vores personlige oplysninger.
Det kan virke omstændeligt, og til tider hindrende i den daglige rutine, men som rettighedsbåret
organisation kan vi kun hilse tiltag velkomne, der øger beskyttelsen af det enkelte individ, og det er
vigtigt for os at fortsætte processen for at beskytte vores medlemmers personoplysninger, som lovgivningen kræver. Du kan læse vores persondatapolitik på hjemmesiden http://www.fnforbundet.dk/om-os/persondatapolitik.
Ungdomsnetværket United Nations Youth Association Denmark udvikler sig fortsat, og siden sidste
Landsmøde er nu også opstået en lokalgruppe i Aalborg. På deres seneste generalforsamling kom
deres vedtægter til at afspejle relationen til FN-forbundet bedre, og dermed er fundamentet for
fortsat samarbejde styrket.
Vores mangeårige samarbejde med DanMUN (Danish Model United Nations) er fortsat i
landsmødeperioden, og i 2017 var temaet for den årlige konference ‘Conflict over the Arctic’.
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Netværket af FN-venner, bestående af erfarne FN-folk, har i perioden afholdt flere møder, og fremmet arbejdet for globalt ansvar ved at indgå i debatter med bl.a. Udviklingsminister Ulla Tørnæs og
OECD’s Poul Engberg-Pedersen, ligesom gruppen tog initiativ til at samle en foredragsholdergruppe, der kan kontaktes gennem bl.a. FN-byens hjemmeside.
Samarbejdet med FN-forbundets Folketingsgruppe startede godt efter sidste landsmøde, med udpegningen af Yildiz Akdogan som formand for gruppen, og med afholdelsen af den omtalte konference om flygtninge og migrant-aftalerne, samt konferencen op til Forsvarsforligets indgåelse.
Bestyrelsen har i perioden afholdt 11 møder og forretningsudvalget 13 møder. FN-forbundets repræsentantskab har afholdt tre møder, og ud over repræsentantskabets faste punkter var der til
hvert møde et særligt tema: ’Hvordan kan Danmark styrke opbakningen til den europæiske menneskerettighedskonvention?’ v. Hanne Severinsen og Anders Henriksen, ’ FN’s tilstand, behov for
reform’ v. Finn Reske-Nielsen og Jens Wandel, samt ’Har FN’s Sikkerhedsråd udspillet sin rolle?’
v. Liselotte Odgaard.
Bestyrelsen nedsatte en række udvalg i fht. de politiske prioriteter (hvor udvalgene om menneskerettigheder og om fred og konfliktløsning jævnligt har holdt møder) og i fht. de organisatoriske fokusområder (projektudvalg og medlems- og oplysningsudvalg). Udvalgene har haft mandat til at
forbehandle emner og foretage indstillinger til bestyrelsen mhp. bestyrelsesbeslutninger; i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver har udvalgene kunnet etablere midlertidige arbejdsgrupper,
hvilket bl.a. skete i forbindelse med arbejdet med Forsvarsforliget. De organisatoriske udvalg har
været lukkede udvalg, hvor primært kun bestyrelsesmedlemmer har deltaget, mens de politiske
udvalg har været åbne for interesserede medlemmer (efter godkendelse i bestyrelsen).
FN-forbundet er medlem af hhv. har været repræsenteret i CISU Civilsamfund i Udvikling, Globalt
Fokus’ styregruppe, 92-gruppen Forum for bæredygtig udviklings formandsskab, 92-gruppens og
Globalt Fokus’ SDG-arbejdsgruppe, Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab og asyludvalg,
Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds, Institut for Menneskerettigheders Rådet for Menneskerettigheder og Rådets UPR-, ligestillings- og kommunikationsudvalg, UNICEF Danmark,
Østersø NGO Netværk Danmark, DanWatch, RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, Dansk
Folkeoplysnings Samråd, Esperantoforeningen, Stop Sult Fondens bestyrelse, Dansk Kvindesamfund og Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Denmark.
Internationalt tæller vores samarbejde især dels de nordiske FN-repræsentationer i FN-byen og de
nordiske FN-forbund, dels Control Arms og International Coalition for the Responsibility to Protect.
og dels Verdensføderalisterne (WFM) og Verdensføderationen af FN-forbund (WFUNA). Sammen
med WFUNA og Danmarks faste mission ved FN i Geneve gennemførte vi i 2017 en menneskerettighedstræning for danske unge i Geneve. Dertil de europæiske og internationale partnere vi samarbejder med i forbindelse med projektarbejdet.
Drift og aktiviteter har været finansieret via medlemskontingenter, finanslovstilskud og Kulturministeriets tips- og lottomidler, samt med bevillinger fra Hermod Lannungs Fond, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks faste Mission ved FN i Genève og midler fra EU’s Erasmus+-program
administreret via hhv. Styrelsen for Videregående Uddannelser og EU’s Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency. Fondskapitalen fra det tidligere Fondet for Fred og Internationalt
Samarbejde blev i 2015 overført til FN-forbundet, hvor den er henlagt til brug for international virksomhed og uddannelse af frivillige i de kommende år.
./. Den detaljerede oversigt over FN-forbundets aktiviteter, henvendelser, samarbejdsprojekter og
deltagelse i andres aktiviteter supplerer nærværende beretning.
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