Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 14. juni 2010
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Erik
Arnsted, Karsten Fledelius, Erling Kjær, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen og Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Bent Christensen, Dorte Munch, Bente Nielsen, Bente Rich og Claus Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet af mødet den 7. april 2010 blev godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
a. MDG-proces og konference 26. maj
Der var udsendt referat fra konferencen. Jørgen Estrup supplerede med at give udtryk for
tilfredshed med forløbet af konferencen.
b. Walk the World
Anni Herfort Andersen orienterede om, at der havde været ca. 200 deltagere i Walk’en i
København. Bortset fra det lidt skuffende deltagerantal havde det været et fint arrangement, hvor
FN-forbundet havde været til stede med en bod med materialer bemandet af frivillige. Trine Jensen
supplerede med, at der havde været Walks i 22 danske byer. På globalt plan deltog i år 70 lande i
Walk the World, og der blev indsamlet midler nok til at brødføde omkring 12.000 børn.
c. Israels angreb på nødhjælpskonvoj
Tue Magnussen orienterede om, at han havde holdt tale ved en demonstration mod Israels
blokade af Gaza torsdag den 3. juni. Desuden havde Tue et debat indlæg i 'Opinion' i Berlingske
Tidende onsdag den 2. juni under overskriften "Israel skal hæve blokaden af Gaza". FN-forbundet
havde samme dag som angrebet, den 31. maj, udsendt en udtalelse til pressen under overskriften
’Israels angreb må få konsekvenser’, hvor der opfordres til, at Danmark tager initiativ til en
international våbenembargo over for Israel, indtil Israel har accepteret at søge konflikten løst
gennem egentlige fredsforhandlinger.
d. NPT-konferencen
Der var udsendt en orientering fra Udenrigsministeriet om slutdokumentet, som indeholder en
handlingsplan vedr. ikke-spredning, nedrustning og retten til fredelig udnyttelse af atomenergi.
e. ICC-konferencen
FN-forbundets hjemmeside havde bragt en nyhed om, at Kofi Annan – i forbindelse med ICCkonferencen i Uganda – havde mindet det internationale samfund om deres ansvar for en
’retfærdig fred’: En fred, der hviler på retsprincipper, respekt for menneskerettighederne og kræver
retsforfølgning af de skyldige.
f. Ny bistandsstrategi, NGO-forums høringssvar
Det blev aftalt, at FN-forbundet beder NGO-forum undersøge, hvorvidt høringssvaret har haft
nogen effekt på regeringens endelige bistandsstrategi.
h. Sommerreception
Der blev mindet om receptionen, som løber af stablen torsdag den 24. juni kl. 15 på sekretariatet.
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i. Nyhedsbrevet; deadline 20. juni
Trine Jensen leverer en artikel om Walk the World, globalt, og Karsten Fledelius indvilgede i at
skrive en artikel om opfølgningen på ’Københavnskriterierne’. Begrebet anvendes som bekendt om
en række politiske og økonomiske betingelser, ansøgerlande skal opfylde for at blive medlem af
EU. Tue Magnussen opfordrede til, at udtalelser fra bl.a. repræsentantskabsmøder bearbejdes og
bringes i Nyhedsbrevet.
j. Ruslandskonference 5. november
Konferencen vil i år have titlen ’Demokrati – en by i Rusland’.
k. UNICEF Danmarks årsmøde
Tue Magnussen havde deltaget i UNICEF Danmarks årsmøde 26. maj. Tue havde efter
konsultation med Bente Rich og Jørgen Estrup kritiseret UNICEFs passivitet bl.a. ifm. de afviste
irakiske asylansøgere og asylbørnene. På Tues foranledning havde UNICEF Danmark lovet, at
UNICEF-bestyrelsen vil overveje at støtte kampagnen ’asylbørneneudnu’.dk.

Endelig orienterede Jørgen om, at FN-forbundet var blevet opfordret til at deltage i
demonstrationen den 8. juni mod regeringens sparepakke. Det var blevet besluttet ikke at følge
opfordringen, da vurderingen var, at demonstrationens budskab var for bredt i forhold til
Forbundets mandat.
Punkt 3: Statusrapport og indstillinger fra ad hoc arbejdsgrupperne samt fra
bestyrelsesmedlemmer, der med ’FN-forbundskasket’ har deltaget i div. aktiviteter
a. Opdatering af arbejdsgrupper
FU havde indstillet, at Torben Jacobsen indtræder i 2015 Måls arbejdsgruppen samt at Trine
Jensen indtræder i Projektgruppen. Dette blev tiltrådt. Der var udsendt en oversigt over
arbejdsgrupperne, og det blev aftalt, at sekretariatet til august-mødet opsummerer
arbejdsgruppernes status (åbne/lukkede, økonomi, relationer til sekretariatet).
b. Uganda-samarbejde, orientering om status
Punktet behandledes under pkt. 3f ’Projektgruppen’.
c. 2015-gruppen
Der var udsendt referat fra gruppens møde 19. maj. Referatet blev taget til efterretning.
d. Public Service gruppen
Der var udsendt referat fra gruppens møde 7. juni. Jørn Boye Nielsen bad på gruppens vegne
bestyrelsen om grønt lys til at indbyde Kai Eide til at holde oplæg på et fyraftensmøde om FN i
Afghanistan. Det blev aftalt, at gruppen udarbejder budget for projektet. Budgettet forelægges
hovedkasserer Flemming Thøgersen.
Public Service gruppen opfordrer bestyrelsens medlemmer til at indsende maks. ½ side, hvor
engagement i FN-forbundet, faglig og arbejdsmæssig baggrund, hvad der arbejdes på p.t. og
emner af interesse beskrives for hvert enkelt bestyrelsesmedlem til brug for en slags
’kompetencekatalog’ til hjemmeside. Sekretariatet udsender e-mail til bestyrelsen.
e. Gruppen Medlemshvervning
Gruppen indkaldes til møde forud for bestyrelsens augustmøde og udarbejder forslag til strategi for
medlemshvervning og fastholdelse af medlemmer. Kontingentets størrelse vurderes i forhold til om
det er en barriere, og det vurderes i forhold til hvor meget sammenlignelige organisationers
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kontingent er. Forslag til strategi og vurdering af kontingentsatser fremlægges på bestyrelsens
augustmøde.

f. Projekt gruppen
Med udgangspunkt i en oversigt over projekter, projektansøgninger, aktuelle og kommende i 2010,
som var udsendt på forhånd, gennemgik Anni Herfort Andersen projekterne. Det bevilgede projekt
om FN's rolle på Balkan planlægges udført i november måned med deltagere fra Kroatien,
Moldova og gæster fra andre Balkan-lande. Der inviteres også repræsentanter fra Georgien, så
der kan holdes planlægningsmøde om et fremtidigt R2P projekt i Sydkaukasus, som der søges
midler til i Projektrådgivningen. Der arbejdes fortsat på en opfølgning af Iran-projektet fra 2005.
Dette drøftes med KVINFO. FU drøfter det videre forløb i forhold til dialog med UNA-Uganda.
FN-forbundets involvering i de to anførte DanWatch projekter var uklar og den nærmere
involvering skal afklares.
g. Fred- og konflikt gruppen
Lave Broch orienterede om, at gruppen netop havde afholdt møde. Det var blevet aftalt at arbejde
med begrundede spørgsmål til politikere til brug for næste valgkamp med det formål at præge den
fremtidige udenrigspolitik til fordel for FN. Desuden vil gruppen arbejde med en analyse af
sikkerhedspolitikken mhp. et oplæg til landsmødet.
Punkt 4: FU indstillinger om ”Ministermøder”
Forretningsudvalget havde foreslået, at udviklingsminister Søren Pind indbydes til et offentligt
møde, hvor der tages udgangspunkt i opfølgningen på 2015 Måls mødet; samt at FN-forbundet
søger at indgå i samarbejde med Danmarks Fredsråd om et offentligt møde, hvor udenrigsminister
Lene Espersen inviteres til at indgå i debat med Peter Hansen om Israel/Palæstina konflikten.
Tue Magnussen foreslog, at det igen forsøges at få et offentligt møde om Goldstone-rapporten i
stand, da rapporten skal behandles igen til september. Det blev aftalt, at Tue inden den 10. juli
undersøger, om det vil være muligt at få et medlem af Goldstone-kommissionen til at deltage i et
offentligt møde, og om Berlingske Tidende stadig er interesseret i at samarbejde om projektet. Det
blev understreget, at FN-forbundets udgifter til mødet skal holdes på et minimum og evt. udgifter
drøftes med FU inden, der træffes aftaler vedr. mødet.
Det blev ligeledes aftalt, at såfremt det lykkes at få mødet om Goldstone-rapporten i stand til
afholdelse i september, udskydes mødet om Israel/Palæstina konflikten med Peter Hansen til
november.
Endelig aftaltes det, at bestyrelsen på mødet i august skal tage stilling til det endelige indhold i det
offentlige møde med Søren Pind.
Punkt 5: Økonomi
Der blev omdelt saldobalance pr. 8. juni. Flemming Thøgersen nævnte de poster, hvor der
forventes afvigelser i forhold til budgettet: Merudgift til revision, justeringer på lønsiden, forøget
tilskud fra Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde, større indtægter på kontingenter fra
kollektive medlemmer end budgetteret – til gengæld forventes lavere indtægter på kontingenter fra
individuelle medlemmer, og vi har modtaget 105.000 kr. af Undervisningsministeriet til produktion
mv. af brætspillet. Endelig kræver en videreførelse af Globalis en højere selvfinansiering end
forventet.
Det blev aftalt, at et revideret budget 2010 behandles på augustmødet. Konkrete spørgsmål i
forhold til økonomien og den omdelte saldobalance indsendes til sekretariatet, som vil samle op
mhp. en gennemgang på augustmødet.

3

.
Punkt 6: Landsmøde 2010
Der var udarbejdet forslag til en tidsplan for varslinger og tilmelding samt for udarbejdelse af
papirer. Tidsplanen blev godkendt, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal være tovholder
på udarbejdelsen af forslag til strategi- og handlingsplan 2011-2012. Gruppen består af Torleif
Jonasson, Jørgen Estrup, Trine Jensen, Erik Arnsted og Morten Thulstrup. Lave Broch spørges,
om han vil indtræde i gruppen som suppleant for Morten og i øvrigt bistå, når/hvis gruppen får
behov. Der udarbejdes en skabelon for input, som udsendes til bestyrelsens medlemmer. Iflg. den
vedtagne tidsplan er der deadline for indsendelse af input til strategi- og handlingsplanen den 12.
august.

Punkt 7: Eventuelt
Der blev spurgt til planerne for FN-dagen. Morten Thulstrup oplyste, at Københavns-kredsen
arbejder med flere ideer. Kredsen bedes om snarest at orientere bestyrelsen om planerne for
dagen.

For referatet: Hanne Steinmeier

4

