Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011 på Forbundets
sekretariat i Store Kongensgade, København
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, NETOP, Torben Jacobsen,
Mandela Center, Christian Friis Bach, Niels Johan Juhl-Nielsen, Radikale Venstre, Tue
Magnussen, Miriam Moazzeni, Kvinderådet, Bente Nielsen, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Bente
Rich, Morten Thulstrup og Jens Vexø, Tempelridderordenen, OSMTH
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Yvonne Petersen (referent)
Afbud fra: Lave Broch, Karsten Fledelius, Den Danske Helsinki Komité og Linda Herzberg, Det
Mosaiske Troessamfund

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. januar 2011
Referatet af 19. januar 2011 blev godkendt.
2. Planlægning af bestyrelsesmødet den 1. – 2. april, herunder integration med medlems- og
målgruppeundersøgelsen
Generalsekretær Torleif Jonasson orienterede om baggrunden for det programforslag, som var
udsendt for det kommende bestyrelsesmøde fredag den 1. og lørdag den 2. april på Den
Internationale Højskole. Bl.a., at dagsordenens pkt. 3 om fredagen med det overordnede tema:
”Multilateral folkeoplysning og FN-forbundets rolle” tog udgangspunkt i den ansøgning med samme
titel, som var blevet bevilget af Dansk Folkeoplysnings Samråd om den igangværende medlemsog målgruppeundersøgelse, som på mødet vil blive præsenteret af Lise Larsen, praktikant på
Forbundet. Endvidere arbejdes der i den forbindelse på at få et eksternt oplæg ved en gæst fra
Undervisningsministeriet.
Med hensyn til bestyrelsesudvalgenes orientering lørdag formiddag er der afsat ca. 10 minutter til
hvert udvalg, som kort skal orientere om igangværende aktiviteter og fremlægge kommissorium og
målsætninger til godkendelse. Torleif orienterede endvidere om, at der er fundet en oplægsholder
til lørdagens eksterne oplæg om ”Den globale flygtningepolitik under pres”, nemlig Eva Ersbøll,
seniorforsker, ph.d., Institut for Menneskerettigheder (IMR). Torleif uddelte en kronik af Eva
Ersbøll, bragt på IMR’s hjemmeside 4. marts 2011, som tillige vil blive udsendt som bilag til
internatmødet. P.t. var der ingen afbud til internatmødet.
På spørgsmål stillet af Niels Johan Juhl-Nielsen om baggrunden for internatmødet informerede
Torleif om, at der tidligere var tradition for mindst ét internatmøde i landsmødeperioden, hvor
bestyrelsen bl.a. kan gå i dybden med udvalgte diskussioner, samt at det konkret var en
forberedelse til det kommende repræsentantskabsmøde den 30. april, hvor årsregnskabet for 2010
skal godkendes.
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Ole Olsen gjorde opmærksom på, at der bør udarbejdes arbejdsplaner og opfordrede til, at de
enkelte bestyrelsesudvalg arbejder hermed. Ole så også gerne forslag til udtalelser. Jørgen Estrup
var enig med hensyn til arbejdsplaner, og i forhold til udtalelser, at det var en god idé, men at det
skal være aktuelt og at FU og Torleif vil følge udviklingen og overveje undervejs.
Niels Johan Juhl-Nielsen så også gerne diskuteret emner og spørgsmål som universalisme,
Durban III, ”Social Protection”, bæredygtig udvikling kontra bæredygtig vækst m.v., hvortil Jørgen
Estrup svarede, at det var relevante emner, men at det er spørgsmål, som udvalgene på forhånd
bør overveje, og hvis noget mangler, sætte det ind i kommissorierne som følge af kommentarer til
fremlæggelsen på mødet. Det er afgørende, at kommissorierne afspejler de opgaver, som
landsmødet har pålagt bestyrelsen at arbejde med.
Der var efterfølgende debat om det organisatoriske kontra det politiske arbejde. Der var enighed
om vigtigheden af, at det organisatoriske ikke kommer til at fylde for meget, men samtidig en
erkendelse af, at der er et stort behov for at få organisationen til at fungere, hvilket er bestyrelsens
opgave. Der skal være en balance mellem det organisatoriske og det politiske arbejde – det er
uadskilleligt. Jørgen Estrup opfordrede til, at hver især på forhånd tænker over, hvilke opgaver, der
skal lægges vægt på.
3. Bestyrelsesudvalgenes kommissorier
__________________________________________________________________________
Med henblik på godkendelse af bestyrelsesudvalgenes kommissorier og målsætninger på det
kommende internatmøde 1. – 2. april var matrix og retningslinjer for udvalgene udsendt på
forhånd, og til inspiration uddelte Torleif Jonasson de første udkast til kommissorier for flere af
udvalgene.
Ole Olsen orienterede om, at der allerede nu er tre medlemmer udover bestyrelsen i udvalget om
menneskerettigheder og at det er vigtigt at få udbredt, også til repræsentantskabet, at der er
mulighed for at gå ind i udvalgene individuelt. Ole rejste spørgsmålet om, hvorvidt der også skulle
udarbejdes mindre mandatgrundlag/kommissorier, der dækkede Forbundets eksterne
repræsentationer. Der var enighed om, at initiativet til sådanne mandater bl.a. kunne tages af de,
der eksternt repræsenterede Forbundet.
Der var tilslutning til Morten Thulstrup forslag om, at når kommissorier er godkendt, så lægges de
ud på Forbundets hjemmeside.
4. Økonomi
Flemming Thøgersen orienterede om, at nu to måneder inde i året ser det ud til, at budgettet
følges, og i forhold til årsregnskabet var der intet nyt i forhold til det, der blev orienteret om på
sidste bestyrelsesmøde.
Torleif Jonasson supplerede med, at Forbundets eksterne revisor har startet sit arbejde, som p.t.
handler om, at de aktiviteter, der har været, er rigtigt posteret. Endvidere, at regnskabet skal være
færdigt til slutningen af april med henblik på repræsentantskabets godkendelse – en tidsplan, som
er o.k. ifølge revisor.
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5. Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”
På forhånd var der udsendt mødeoversigt, og hertil orienterede Ole Olsen om sin deltagelse i et
møde i Den Danske Burma Komite. Endvidere, at udvalget om menneskerettigheder, som aftalt på
bestyrelsesmødet 19. januar, indstiller Ole Olsen som fast repræsentant for FN-forbundet i
Komitéen, hvilket blev tiltrådt. Det primære formål med repræsentationen er i første omgang at
samle information om FN-forbundets muligheder for at deltage i aktiviteter med FN-relevans.
Niels Johan Juhl-Nielsen orienterede om, at han havde været til det sjette Sociale Forum i Darkar,
som man kan læse mere om på modkraft.dk, hvor Niels Johan har en blog.
Ole Olsen orienterede om, at udvalget om menneskerettigheder havde drøftet situationen omkring
de statsløse palæstinensere samt at han havde fået bragt debatindlæg herom. Ole tog
spørgsmålet op om, hvad der skal gøres nu, hvor Danmark er i en eksaminationsproces – UPRprocessen – som jo også fokuserer på konventionsbrud, og om det i den forbindelse bør overvejes
at bringe de to problemstillinger sammen?
Jørgen Estrup svarede hertil, at det er to adskilte ting samt at der jo kommer en henstilling fra
Rådet efter eksaminationen den 2. maj. Endvidere, at Institut for Menneskerettigheder arbejder på
at opbygge en liste over FN-konventioner og hvilke, Danmark har tiltrådt og implementeret. - Det
kan blive et godt redskab for NGO-siden, Folketinget og Pressen m.fl., så vi kan se, hvor vi er på
vej hen og kan arbejde herpå. Det overvejes at tage initiativ til et offentligt møde om Danmarks
efterlevelse af konventioner, vi har tiltrådt.
Der udspandt sig efterfølgende en debat vedrørende UPR, hvor konklusionen blev, at det egentlig
først bliver interessant, når Rådet kommer med sine henstillinger, og derfor afventer vi udviklingen
og vender tilbage hertil, og tager det op i FU. Dertil blev der også overvejet eventuel overværelse
af mødet i Menneskerettighedsrådet, når Danmarks rapport førstebehandles.
6. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
Ole Olsen omdelte forslag til udtalelse i anledning af 8. marts: ”Styrk kvinders rettigheder – globalt
og lokalt – det er der fortsat brug for”, og efter en kort diskussion blev det vedtaget, at Ole Olsen
og Tue Magnussen sammen skulle formulere en redigeret udtalelse med henblik på bestyrelsens
godkendelse og udsendelse til Pressen samme aften. Udtalelsen er vedhæftet.
Notat om den igangværende medlems- og målgruppeundersøgelse udarbejdet af Lise Larsen blev
omdelt, og Torleif pointerede, at det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer besvarer
spørgsmålene, når de modtager dem i perioden 10. – 14. marts, idet det vil være en test af selve
spørgeskemaet, inden det skal udsendes.
Referater fra møder i Menneskerettighedsudvalget 2. februar, Projektudvalget 23. februar og
Bæredygtighedsudvalget 1. marts blev omdelt.
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Ole Olsen gjorde opmærksom på, at Menneskerettighedsudvalgets overvejelser omkring 21.
marts, FN’s antiracismedag, endnu ikke er konkretiseret, og Jørgen Estrup supplerede med, at der
i Forbundets medlemsblad Global er taget højde for, at der kan bringes noget.
I forhold til projektudvalget udtalte Flemming Thøgersen bl.a., at det er vigtigt, at der bliver fulgt op
på besøget i Iran, at der med hensyn til Sydkaukasus skal søges midler fra Projektrådgivningen,
EU-programmet nåede man ikke at ansøge, men Hermod Lannungs Fond er ansøgt. Andre ting
kan læses i referatet.
Der var flere, der i forhold til Iran-besøget efterlyste en mere konkret tilbagemelding med
information om, hvordan det var gået, dvs. savnede en mere fyldestgørende afrapportering med
henblik på fremtidige projekter. Deltagerne i besøget vil overveje at give en kort redegørelse i
forbindelse med bestyrelsens internatmøde. Der var forslag om, at der efter besøg bør ske en
afrapportering i form af Fact Finding Mission, og at det bør være som et internt papir. Diskussionen
vil blive taget op på et senere tidspunkt.
7. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Der var udsendt oversigt over møder m.v., og Torleif orienterede i forhold til Sekretariatet om, at
Anna Hagemann og Anni Herfort Andersen var stoppet, Lise Larsen var startet som frivillig tre
dage om ugen samt en dag om ugen med opdatering af Globalis.dk i samarbejde med Mikkel
Laursen og Mark Sejer Mølbæk.
I forhold til Forbundets medlemsblad Global orienterede Torleif om, at deadline for nr. 2 er udskudt
på grund af sygdom på Sekretariatet, men at bladet når at udkomme før FN’s antirascismedag den
21. marts. Endvidere, at blad nr. 3 forventes at blive en trykt udgave, som udkommer i forbindelse
med UPR-processen.
Tue Magnussen orienterede bl.a. om, at den kurdiske TV-station ROJ havde inviteret til reception
den 21. marts kl. 17.30, og hvis andre fra bestyrelsen vil med, kan man kontakte Tue direkte.
Sekretariatet har tidligere videresendt invitationen direkte til menneskerettighedsudvalget.
Endvidere, at der torsdag den 10. marts er opfølgning på 2015 Kampagnen ”Verdens bedste
Nyheder”.
8. Eventuelt
Jens Vexø udtalte, at det havde fungeret godt med en dagsorden med klokkeslæt! Endvidere, at vi
hele tiden bør huske på, at medlemsrekruttering skal indgå i alle sammenhænge, også i
kommissorier.

Jørgen Estrup afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
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