Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 10. november 2008
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Trine M.N.
Jensen, Erik Arnsted, Tue Magnussen, Dorte Munch, Bente Nielsen, Jørn Boye Nielsen, Bente
Rich, Morten Thulstrup og Claus Wachmann
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen, Bente Kjeldsen, Yvonne Petersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Lave Broch, Bent Christensen, Karsten Fledelius og Michael T. Jensen
Mødeleder: Jørgen Estrup
Punkt 1: Velkomst
Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen til det første møde i den nyvalgte bestyrelse. Jørgen
understregede, at formålet med dette møde ikke var at bestyrelsen skulle konstituere sig, men at
mødet skulle være en slags brainstorm, som skulle give gode ideer til det videre arbejde. Herefter
var der en runde, hvor bestyrelsesmedlemmerne og de ansatte præsenterede sig.
Jørgen Estrup gav udtryk for tilfredshed med den pressedækning, der havde været af det nys
afviklede landsmøde – især af udtalelsen og arrangementet om den planlagte nedlæggelse af
SHIRBRIG. Jørgen oplyste, at de nordiske FN-forbund har sendt et fælles debatindlæg om emnet
til Jyllands Posten
Vedrørende det fremtidige arbejde i bestyrelsen udtrykte Jørgen Estrup stor tilfredshed med
beslutningen om at udvide Forretningsudvalget med to personer og omstrukturere arbejdet, sådan
at de politiske drøftelser fremover primært foregår i bestyrelsen og den praktiske udførelse ligger i
FU.
I forhold til SHIRBRIG foreslog Tue Magnussen, at der arbejdes for at gøre Nordisk Råds samling
opmærksom på sagen. Formanden bemærkede, at det var sket. Torben Jacobsen foreslog, at man
kobler situationen i Congo med planerne om at nedlægge SHIRBRIG.
Anni Herfort Andersen orienterede om, at landsmødet vil blive evalueret på det kommende
bestyrelsesmøde.
Punkt 2: Drøftelse af de politiske temaer fra Landsmødet
Jørgen Estrup indledte punktet med at beklage, at der er en tendens til, at FN i stigende grad bliver
kørt ud på et sidespor, at de globale løsninger bliver nedprioriteret og det multilaterale samarbejde
glider mere og mere i baggrunden. Jørgen vurderede, at det derfor er af stor betydning, at FNforbundet har en ’direkte linie’ til Folketinget via FN-forbundets Folketingsgruppes Bestyrelse.
Herefter nævnte Jørgen de politiske fokusområder fra strategi- og handlingsplanen:
•
•

Fred og konflikt
- Konfliktforebyggelse og -løsning samt fredsopbygning – herunder princippet om R2P og
brug af den internationale domstol
Menneskerettigheder
- Følge udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd, herunder forberedelsen af antiracismekonferencen Durban II
- Udlændingepolitik – dansk udlændingepolitik under FN-lup

•
•
•

- Nationale mindretals rettigheder – herunder dannelse af demokratiske stater
2015 Målene, herunder specielt bæredygtig udvikling og COP15
Civilsamfundets naturlige deltagelse i multilaterale forhandlingsfora
Fortsat reform af FN

Torleif Jonasson understregede, at den vedtagne strategi- og handlingsplan er udgangspunkt og
måleenhed for Forbundets aktiviteter i den kommende periode. Desuden at det organisatoriske er
en forudsætning for det politiske arbejde.
Morten Thulstrup orienterede om, at der havde været afholdt et møde for medlemmerne af
DanMUN og skoletjenesten, hvor bl.a. Jørgen Estrups beretning til landsmødet var blevet drøftet.
Med henblik på synlighed og medlemshvervning vurderede Morten, at emner som ’Dialog’ og
’Danmarks brud på flygtninge- og børnekonventionerne’ er velegnede.
Erik Arnsted påpegede, at informationsdelen skal indtænkes i samtlige FN-forbundets aktiviteter og
at der skal arbejdes på, at FN-forbundet bliver en Public Service-oplysningsorganisation. Erik
vurderede, at Durban II og R2P er vigtige emner, og han foreslog, at man i forhold til arbejdet med
R2P finder internationale samarbejdspartnere.
Bente Rich slog til lyd for, at der fokuseres på arbejdet med konventioner, og at der satses på at
udvikle og distribuere materialer til brug for uddannelsessteder som lærer- og pædagogseminarier.
Jørn Boye Nielsen opfordrede til, at det kortlægges, hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem har lyst,
tid og kompetence til i forbindelse med FN-forbundsarbejdet, og at det med baggrund heri
besluttes, hvordan arbejdet med de fem politiske fokusområder konkretiseres. Jørn pegede på
Durban II som et vigtigt emne.
Bente Nielsen foreslog, at man i videst muligt omfang ’låner’ materiale hos de øvrige nordiske FNforbund og andre samarbejdspartnere som fx WFM og WFUNA. Bente vurderede endvidere, at
international funding er mulig.
Morten Thulstrup opfordrede til, at etablering af en ny hjemmeside prioriteres højt. Formanden
gjorde opmærksom på, at arbejdet allerede var sat i gang, og at det allerede etablerede udvalg
omkring intern formidling også havde ’hjemmesiden’ som en del af sit arbejdsområde.
Det blev konkluderet, at Forretningsudvalget arbejder videre med de input, der er kommet omkring
de politiske temaer og organiseringen. Sekretariatet sørger for, at der snarest muligt udsendes
’spørgeskema’ til bestyrelsens medlemmer om behov og ønsker til en ny hjemmeside. I tilknytning
til næste bestyrelsesmøde søges der arrangeret et møde vedr. ny hjemmeside. De enkelte
bestyrelsesmedlemmers interesseområder, kompetencer og tidsmæssige muligheder belyses
inden næste møde ved at sekretariatet rundsender endnu et ’spørgeskema’.
Punkt 3: Økonomi
Der blev omdelt en regnskabs- og budgetoversigt, og hovedkasserer Flemming Thøgersen
gennemgik kort tallene i det anslåede regnskab for 2008 og konstaterede, at resultatet slet ikke
tegner så negativt som budgetteret, men desværre er det udtryk for, at aktivitetsniveauet har været
meget lavt. Der udarbejdes snarest et budget for 2009, og Flemming orienterede om, at der er
planer om at ændre kontoplanen, så regnskabet bliver lettere at ’læse’.
I forbindelse med behandlingen af dette punkt blev det godkendt, at Flemming Thøgersen deltager
i næste møde i Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde, som afholdes den 1. december.

Tue Magnussen spurgte til mulighederne for at få bevilget midler fra Udenrigsministeriet til FNforbundet i forbindelse med klimakonferencen, COP15 i 2009. Torleif Jonasson vurderede, at
chancen er lig nul, men det forventes dog, at der sættes penge af til civilsamfundsaktiviteter i
forbindelse med COP15.
Punkt 4: Interne udvalg og eksterne repræsentationer
Med henblik på konstituering af bestyrelsen på næste møde blev der omdelt en oversigt over de
hidtidige arbejdsgrupper og de aktive interessegrupper. - Desuden en oversigt over hidtidige
eksterne repræsentationer. Oversigterne blev gennemgået, og Bente Nielsen og Torleif Jonasson
orienterede nærmere om FN-forbundets to internationale organisationer hhv. World Federalist
Movement (WFM) og World Federation of United Nations Associations.
Punkt 5: Næste møde
Det blev aftalt at afholde næste møde tirsdag den 9. december kl. 17.00 på sekretariatet.

Punkt 6: Eventuelt
Anni Herfort orienterede om en henvendelse fra Støttekredsen for Flygtninge i Fare med opfordring
til at svare på en henvendelse fra irakiske børn og unge på vej til at blive sendt ud af Danmark. Det
blev aftalt at rundsende henvendelsen i bestyrelsen samt at sætte henvendelsen på hjemmesiden
med opfordring til at underskrive og videresende
Tue Magnussen foreslog, at 60 års dagen for menneskerettighedserklæringen den 10. december
markeres med en udtalelse om Danmarks pres på konventionerne. Udtalelsen skal være et indlæg
i værdidebatten.

For referat: Hanne Steinmeier

