Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 7. december 2009
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Trine Jensen,
Erik Arnsted, Lave K. Broch, Michael T. Jensen, Tue Magnussen, Bente Nielsen, Jørn Boye
Nielsen, Bente Rich og Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Bent Christensen, Karsten Fledelius, Dorte Munch og Claus Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup
Punkt 1: Godkendelse af referater fra sidste møde
Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. oktober blev godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
Jørgen Estrup orienterede om, at han og Bente Nielsen i forbindelse med deres deltagelse i
WFM’s Councilmøde i oktober havde haft drøftelser om etablering af projekt vedr. Responsibility to
Protect. WFM har givet tilsagn om at bistå med fremskaffelse af baggrundsmateriale og evt. med
at finde samarbejdspartnere.
Dernæst orienterede Formanden om, at han havde reageret på Anders Jerichows klumme i
Politiken den 9. november. Anders Jerichow rettede i kronikken en helt urimelig kritik mod FN som
utilstrækkelig, utroværdig og uansvarlig – eksemplificeret ved, at FN af sikkerhedshensyn til sine
(civile) ansatte har valgt at trække knap 600 ud af de i alt 1.100 ansatte i Afghanistan efter
terrorangrebet mod et guesthouse i Kabul, hvor seks FN-ansatte blev dræbt. Jørgen Estrup svar
blev bragt i Politiken lørdag den 14. november.
Anni Herfort Andersen orienterede om, at ’frivilliggruppen’ planlægger et gadearrangement i
København og Århus på menneskerettighedsdagen, den 10. december. De frivillige vil – iført Tshirts med FN-forbundets logo og påskriften ’Ask me about the UN’ – henvende sig til folk på
gaden og tilbyde dem at deltage i en lille quiz med klima- og menneskerettighedsspørgsmål.
Erik Arnsted foreslog, at der i 2010 afholdes en konference om Afghanistan, hvor Kashmirproblematikken inddrages. Jørn Boye Nielsen benyttede lejligheden til – på tænketanken RIKO’s
vegne – at indbyde FN-forbundet til at være medarrangør af en Afghanistan-konference, som
RIKO afholder i samarbejde med SF i Landstingssalen ultimo januar. Bestyrelsens holdning til
indbydelsen var positiv, og der fremkom forslag om, at konferencen burde medtage
menneskerettigheds- og udviklingsaspektet, og det blev foreslået at udvide kredsen af
medindbydere – fx med Danmarks Fredsråd.
Lave Broch orienterede om, at UNHCR har udgivet et webbaseret spil ’Mod alle odds’, som kan
bruges i undervisningen i folkeskolen, og som giver et indblik i flygtninges forhold. Desværre bliver
spillet brugt for lidt i Danmark, og Lave opfordrede til, at FN-forbundet promoverer det. Det er
allerede aftalt, at der lægges link ud på Forbundets hjemmeside, og vi ser på, hvad vi mere kan
gøre.
Torleif Jonasson orienterede om, at han i forbindelse med en tjenesterejse for nylig havde besøgt
FN-forbundet i Bangladesh.
Bente Rich orienterede om, at hun – qua sit medlemskab af Dansk Flygtningehjælps
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repræsentantskab - har fået udvirket, at Flygtningenævnet nu i alle relevante høringssvar forholder
sig til, om konventioner overholdes. Bente henviste til Flygtningehjælpens formand, Stig GlentMadsens kronik i Politiken den 2. december 2009. Her er link til kronikken:
http://politiken.dk/debat/kroniker/article848585.ece
Punkt 3: ’Strategi for Forbundets udvikling og sekretariatets styrkelse på lang sigt’
Jørgen Estrup fortalte om køreplanen for ansættelse af ny generalsekretær. Stillingsopslaget
udarbejdes og rundsendes til høring i bestyrelsen inden jul. Opslaget offentliggøres den 10.1.2010
med 14 dages ansøgningsfrist. Endelig udvælgelse forventes at være foretaget inden udgangen af
februar, og den ny generalsekretær forventes ansat pr. 1.4.2010.
Det blev aftalt, at medarbejderne skal være repræsenteret i ansættelsesudvalget, som desuden
består af Forretningsudvalget og Bente Nielsen.
Punkt 4: COP15
Torleif Jonasson indledte punktet med at give en kort oversigt over, hvilke NGO-aktiviteter der er i
Bella Centeret og i DGI-byen.
a. FN-forbundets involvering
Torleif opremsede FN-forbundets arrangementer i forbindelse med COP15:
•
•

•
•
•

reception for UNA’er og øvrige samarbejdspartnere på sekretariatet tirsdag den 8.
december kl. 18.30
sideevent i samarbejde med det finske FN-forbund onsdag den 9. december i DGI-byen i
the 'Red Room' kl. 16.15 - 18.15: "Making marginalized voices heard in the UN Climate
Process" - med deltagelse fra Brasilien, Finland, Indien og Tanzania
klima model UN i HK’s lokaler torsdag den 10. december
markering af menneskerettighedsdagen ved ’gadeaktivister’ i København og Århus torsdag
den 10. december
deltagelse i den folkelige manifestation, Global Day of Action lørdag den 12. december

Torleif orienterede om, at FN-organisationerne havde meddelt, at de ikke kunne være
medindbydere ved en reception i UN House mandag den 14. december. Da der var stor
usikkerhed om, hvor mange gæster man kunne forvente til arrangementet, blev det besluttet ikke
at gennemføre receptionen.
b. De akkrediterede bestyrelsesmedlemmer
Anni Herfort orienterede om, at der var oprettet en Doodle-gruppe til brug under COP15, hvor de
akkrediterede bestyrelsesmedlemmer opfordredes til at registrere, hvornår de forventer at være i
Bella Centeret.
c. COP15-nummer af Nyhedsbrevet
Det blev aftalt, at Torleif Jonasson skriver leder, Lave Broch skriver artikel om de truede øsamfund,
Trine Jensen skriver om klimaforandringer og transport, Morten Thulstrup skriver om additionelle
midler til u-landene (i- og u-lande forældede terminologier) og Jørn Boye Nielsen om G77 og Kina
eller BRIC (ny verdensorden). Desuden var der forslag om, at der skrives en artikel med temaet
’Fra klima til MDG’. Der er deadline den 4. januar 2010.
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d. Økonomi
Sekretariatet havde udarbejdet budget over udgifterne i forbindelse med COP15. Det samlede
budget lød på 10.000 kr. Budgettet blev godkendt.
e. Ahmadinejad
Der var kommet henvendelse fra Linda Herzberg med opfordring til, at FN-forbundet protesterer
over, at Irans præsident, Ahmadinejad gæster København for at deltage i COP15. Forslaget blev
drøftet, og det blev besluttet, at FN-forbundet ikke reagerer, da COP15 er en FN-begivenhed - og
det betyder at alle medlemslande og dermed deres statsledere har ret til at deltage, med mindre
der er udstedt en FN-arrestordre mod dem. Det FN-princip bakker FN-forbundet op om.
Da Danmark sagde ja til at afholde COP15, sagde man også dermed ja til, at personer, som man
måske ikke ville invitere som nation, kunne deltage. At FN-forbundet ikke reagerer imod bl.a.
Ahmadinejads deltagelse er ikke udtryk for, at vi accepterer de holdninger, som han og andre
statsledere med manglende respekt for FN’s beslutninger og menneskerettighederne står for.
Punkt 5. Goldstone Rapporten
Det lykkedes ikke at afholde et offentligt møde med Richard Goldstone i december. Berlingske
Tidende var interesseret i at være medarrangør. Bestyrelsen drøftede om der skal arbejdes videre
med at afholde et arrangement med Goldstone primo 2010. Det blev besluttet at forsøge at
arrangere mødet i samarbejde med Berlingske Tidende – og evt. også i samarbejde med DIIS.
Sekretariatet udarbejder budget for arrangementet.
Punkt 6: Henvendelse til pensionsselskaber
Tue Magnussen havde foreslået, at FN-forbundet på baggrund af en artikel i Berlingske Tidende
om pensionskassers støtte til israelske ulovlige bosættelser skulle rette henvendelse til
pensionsselskaberne om, at det er i strid med FN’s politik på området. Det blev aftalt, at det i første
omgang undersøges, hvorvidt DanWatch har taget action på sagen, og om et eller flere af de
involverede selskaber allerede måtte have ændret politik på området i forlængelse af deres
udtalelser til pressen.
Punkt 7: Eventuelt
Erik Arnsted opfordrede til, at der arrangeres studietur til FN i New York i forbindelse med
højniveaumødet om MDG i 2010. Trine Jensen fortalte, at der blandt de frivillige arbejdes på at
arrangere en New York studietur.
Desuden opfordrede Erik til, at der tages initiativ til, at der åbnes op for medlemmernes deltagelse i
arbejdsgrupperne. Den almindelige holdning til forslaget var positiv, og det blev aftalt, at det af
hjemmesiden skal fremgå, hvem der er tovholder for grupperne.
Der var udarbejdet mødeplan for 2010. Mødeplanen er som følger:
FU-møde
Mandag den 11. januar kl. 15.30
Bestyrelsesmøder (kl. 17-19)
Tirsdag den 19. januar
Torsdag den 4. marts
Onsdag den 7. april
Mandag den 14. juni
Torsdag den 19. august
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Mandag den 20. september
Tirsdag den 12. oktober
Torsdag den 4. november
Mandag den 6. december
Repræsentantskabsmøde
Lørdag den 17. april
Landsmøde
Lørdag den 23. og søndag den 24. oktober
Det blev drøftet at afholde landsmødet i Århus. Sekretariatet havde udarbejdet overslag over de
ekstra udgifter til overnatning og transport, der vil være forbundet med det. Overslaget viste, at det
drejer sig om ca. 30.000 kr., og på den baggrund var der overvejende stemning for at afholde
landsmødet i København. Det blev aftalt, at afholde et medlemsmøde i Århus primo 2010.

For referatet: Hanne Steinmeier
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