Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 4. marts 2010
Til stede: Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Trine M.N. Jensen, Erik Arnsted, Lave K. Broch,
Erling Kjær, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich, Morten Thulstrup og Anders Bang
Mønster Hansen fra DanMUN
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Jørgen Estrup, Torben Jacobsen, Bent Christensen, Karsten Fledelius, Dorte Munch,
Bente Nielsen og Claus Wachmann
Mødeleder: Torleif Jonasson

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt, og FU’s indstilling om at man som følge af de ændrede datoer for
landsmødet aflyser de planlagte bestyrelsesmøder den 4. november og 6. december, og i stedet
afholder konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 20. november blev godkendt. Mødeplan for
2010 er vedhæftet referatet.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
Torleif Jonasson indledte punktet med at nævne den nys gennemførte regeringsrokade, som bl.a.
har medført nye personer på posterne som Udenrigs- og Udviklingsminister. Anni Herfort Andersen
orienterede om, at FU har aftalt i løbet af de næste par uger at rette henvendelse til de to nye
ministre, Lene Espersen og Søren Pind.
Tue Magnussen foreslog, at man i henvendelsen til Søren Pind indbyder ham til at deltage i et
debatmøde om 2015 Målene og FN. Det blev desuden foreslået, at FN-forbundets
Folketingsgruppes bestyrelse opfordres til at indbyde Søren Pind til konferencen om 2015 Målene
den 19. maj, som afholdes i samarbejde med FN-forbundet
Det blev aftalt, at man i brevet til Søren Pind indbyder ham til at deltage i et debatmøde, hvor han
kan redegøre for sine planer for den multilaterale bistand og FN’s rolle.
Torleif gjorde opmærksom på stormødet om 2015 Måls kampagnen, som afholdes den 27. marts i
regi af NGO-forum. Desuden afholder Projektrådgivningen medlemsmøde den 13. og 14. april i
henholdsvis Århus og København om den fælles oplysningskampagne om 2015 Målene, som skal
løbe af stablen i august-september 2010.
Dernæst nævnte Torleif følgende aktiviteter, som FN-forbundet har været involveret i:
•

Høringen om konfliktløsning i Afghanistan, som RIKO havde afholdt på Christiansborg den
25. januar i samarbejde med SF’s folketingsgruppe og FN-forbundet.

•

NGO-forums bemærkninger til Udkast til lov om etablering af Institut for
Flerpartissamarbejde, som Jørgen Estrup havde været kraftigt involveret i.

•

Korrespondancen med Per Stig Møller om Goldstone-rapporten. Tue Magnussen
orienterede om den seneste udvikling i sagen, og Erik Arnsted foreslog, at der afholdes et
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arrangement om emnet efter sommerferien op til FN’s generalforsamling. Arbejdsgruppen
bestående af generalsekretæren, Tue og Jørgen Estrup kommer med oplæg.
•

Arrangement på RUC den 24. februar i samarbejde med WFP under titlen ’Når FN rykker
ud’.

•

Breve fra 92-gruppen med FN-forbundet som medunderskriver til finansminister Claus Hjort
Frederiksen og daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs om eftergivelse af Haitis gæld
og med opfordring til at katastrofehjælpen gives som bistand og ikke lån samt brev til
statsminister Lars Løkke Rasmussen om den danske klimaindsats efter COP15.

Punkt 3: Statusrapport og indstillinger fra ad hoc arbejdsgrupperne samt fra
bestyrelsesmedlemmer, der med ’FN-forbundskasket’ har deltaget i div. aktiviteter
Torleif orienterede om den landsdækkende kampagne om 2015 Målene, som løber af stablen i
august-september, hvor Danidas Oplysningsbevilling har afsat 4 mio. kr. til de centrale dele af
kampagnen. Mht. konferencen om 2015 Målene, som FN-forbundets folketingsgruppes bestyrelse
afholder på Christiansborg den 19. maj (datoen er tentativ) i samarbejde med FN-forbundet,
understregede Torleif, at det er Folketingsgruppens formand, Karten Lauritzen som er ankermand
på konferencen. FN-ambassadør Carsten Staur vil blive indbudt til at holde oplæg.
Anni gjorde opmærksom på, at FN-forbundet er medlem af 2015 Måls kampagnen. Desuden
nævnte Anni, at 2015 kampagnen har fået Capacent til at udføre en undersøgelse af danskerne
holdninger til udviklingsbistand og organisationernes image i befolkningen. Resultatet er
overraskende opløftende Læs mere om 2015 Måls kampagnen og Capacent undersøgelsen på
www.ngoforum.dk/blog.
Tue foreslog, at FN-forbundet kontakter den journalistiske efteruddannelse med forespørgsel om,
hvorvidt de kunne være interesseret i et årligt tilbagevendende kursus/møde om FN og FNrelaterede emner.
Morten Thulstrup fortalte, at DanMUN har valgt ny formand, Anders Bang Mønster Hansen og
næstformand, Andreas Hansen. Desuden at DanMUN har ansøgt Lannung-fonden om midler til at
afholde DanMUN International Student Conference 2010. Endelig orienterede Morten om, at
Skoletjenesten og DanMUN den 4. og 5. marts afholder MiniMUN på Nyborg Gymnasium.
Anni orienterede om, at FN-forbundet har indsendt to ansøgninger til Lannung-fonden: Ansøgning
om midler til FN-forbundets studietur til FN i New York, oktober 2010 samt ansøgning om støtte til
konference og workshops i november 2010 om FN’s rolle på Balkan.
Lave Broch og Erik Arnsted havde fremsendt forslag til bestyrelsen angående FN-forbundets
reaktion på Ugandas lovforslag angående homoseksuelle. Der var forslag til en udtalelse og
desuden forslag om kontakt til Ugandas FN-forbund med det formål at afklare, hvad deres holdning
er og finde ud af, om der er basis for en fælles aktion. Anni havde researchet om emnet, og på
baggrund af de fakta, Anni havde fundet frem til, blev det aftalt, at den foreslåede udtalelse skulle
omformuleres. Anni og Lave arbejder videre med udtalelsen, og Anni retter henvendelse til UNA
Uganda.
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Torleif nævnte, at People’s Climate Action nu var lukket ned. Der er udarbejdet en
evalueringsrapport, som Torleif uddelte. Rapporten kan ses på:
http://www.peoplesclimateaction.dk/uploads/42827/170210_evalueringsrapport.pdf
Erik Arnsted omtalte en rapport fra International Council on Human Rights Policy om social kontrol.
Erik mente, at rapporten bør tages op i arbejdsgruppen om Menneskerettigheder.
Bente Rich og Anne Marie Wium-Andersen fra sekretariatet havde deltaget en briefing den 24.
februar i Udenrigsministeriet om martssamlingen i Menneskerettighedsrådet. Notat fra mødet er
vedhæftet referatet.
Punkt 4: Generalsekretærstillingen
Flemming Thøgersen orienterede om, at man havde måttet udsætte den endelige afgørelse til
medio marts, da ansættelsesudvalget havde valgt at involvere en ekstern konsulent i udvælgelsen.
Bestyrelsen vil blive orienteret skriftligt.
Punkt 5: Repræsentantskabsmøde
Anni orienterede om, at FU foreslår, at det politiske emne for mødet bliver 2015 Målene samt at
man inviterer Jakob Simonsen fra UNDP og Erika Jørgensen fra WFP til at holde oplæg. Dette
blev godkendt.
Erling Kjær fortalte, at han planlægger at lave et medlems-mobiliserings-møde i Århus om 2015
Målene. I den forbindelse efterlyste Erling materiale om 2015 Målene udarbejdet af FN-forbundet.
Torleif foreslog, at 2015 Måls arbejdsgruppen (den tidligere COP15-gruppe) udarbejder en oversigt
over, hvilke 2015 Måls aktiviteter FN-forbundet er involveret i.

Punkt 6: Temadrøftelse om Afghanistan og FN’s rolle
Torleif indledte med at fastslå, at formålet med drøftelsen var at forsøge at afklare FN-forbundets
holdning til problematikken. Man havde derfor bedt Morten Thulstrup om at holde et oplæg om
emnet.
På baggrund af Mortens oplæg og den efterfølgende debat konkluderede Torleif, at man kan
konstatere, at den militære tilstedeværelse er legitim i folkeretlig forstand.
Herefter er der to spor man kan følge:
1. Dansk tilstedeværelse i Afghanistan skal ophøre snarest muligt
2. Dansk tilstedeværelse i Afghanistan kan fortsætte, men
•
•
•

FN-forbundet ønsker at en fremtidig dansk militær tilstedeværelse skal være i regi af FN
FN-forbundet ønsker at Danmark støtter en øget civil indsats
FN-forbundet ønsker at Danmarks indsats ikke legitimerer eller støtter
menneskerettighedskrænkelser

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Morten Thulstrup, Jørn Boye Nielsen, Lave Broch
og Erik Arnsted (pr. e-mail) med henblik på udarbejdelse af en skitse til et politikpapir og forslag til
en udtalelse, som fremlægges på bestyrelsesmødet den 7. april.
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Punkt 7: Eventuelt
Der blev gjort opmærksom på et arrangement i RIKO-klubben den 9. marts under overskriften
’Forhandlinger og konfliktløsning som instrumenter i dansk udenrigspolitik’ med bl.a. Tyge
Lehmann som oplægsholder.
Trine Jensen orienterede om, at hun pga. job for FN i Rom ikke vil kunne deltage i
bestyrelsesarbejdet i perioden 1. april til 1. juli 2010.

For referatet: Hanne Steinmeier
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