Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2011 kl. 17.00 – 19.00 på Forbundets sekretariat i Store Kongensgade, København K
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Christian Friis Bach,
Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen, Tue Magnussen, Miriam Moazzeni, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen,
Morten Thulstrup og Jens Vexø
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Yvonne Petersen (referent)
Ikke til stede: Lave Broch, Karsten Fledelius, Bente Nielsen og Bente Rich
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2011
Referatet af 22. juni 2011 blev godkendt.
2. Orientering om proces vedrørende Principprogram for FN-forbundet
Ole Olsens præsenterede sine overvejelser i forbindelse med sit notat: ”Bør FN-forbundet have et
principprogram?”, som var udsendt på forhånd. Ole pointerede, at hvis processen skal lykkes, kræver det
et meget stort engagement fra bestyrelsens side. Endvidere, at et principprogram bør udarbejdes, så det
skrives tidløst, men samtidig forholder sig til virkeligheden, og er gyldigt i fx 10 år.
Der var stor ros til Oles notat. Der var enighed om, at det er en god idé med et principprogram for FNforbundet, men også, at det er en krævende opgave samtidig med, at der jo også skal udarbejdes strategiog handlingsplan m.m. med samme deadline som principprogrammet, nemlig op til landsmødet ultimo
oktober 2012. Der var enighed om at arbejde videre med Oles oplæg samt at indholdet i
principprogrammet skal være nogle overordnede principper, og at man måske i den forbindelse skal se på
”dilemmaer”. Bl.a. Jens Vexø, Flemming Thøgersen, Tue Magnussen og Jørn Bøye Nielsen vil komme med
input senest 15. september.
3. Økonomi
Flemming Thøgersen uddybede den udsendte regnskabs- og budgetoversigt med forretningsudvalgets
forslag til budgetrevision, bl.a., at det med hensyn til medlemstilgang og overskud på projektarbejde havde
været svært helt at opnå det budgetterede samt at resultatet, et underskud, ikke var tilfredsstilende.
Flemming mente dog, at vi snart kan opnå balance, men nok ikke i 2012.
Tue Magnussen havde forslag til både individuel og kollektiv medlemshvervning: En biograftur for
individuelle medlemmer samt arbejde på at få etniske foreninger til at indmelde sig. Vil blive taget op af
medlemsudvalget. Ole Olsen udtrykte bekymring for, at egenbetalingen er faldende, og Jens Vexø
pointerede, at det er yderst vigtigt at have fuld opmærksomhed på medlemmer og projekter.
Bestyrelsen godkendte budgetrevisionen.
4. Statusrapporter og indstillinger fra bestyrelsesudvalgene
4a) Kommissorier
Jørn Boye Nielsen præsenterede kort ændringsforslag vedrørende freds- og konfliktløsningsudvalgets
kommissorium. Der var indgået nye medlemmer fra det nu nedlagte Dansk Kaukasusselskab, og fokus vil nu
tillige omfatte Kaukasus. Endvidere indgår områderne nedrustning og fredsopbygning nu tillige i udvalgets
arbejde.
Ændringsforslagene blev godkendt.
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4b) Repræsentationsfordeling på udvalg samt ”mandater”
Ole Olsen nævnte, at med hensyn til UNICEF burde man overveje, at både menneskerettighedsudvalget og
udvalget om bæredygtig global udvikling var relevant kontakt pga. arbejdsområder.
Med hensyn til Rådet for Institut for Menneskerettigheder vil Jørgen Estrup i forbindelse med det
kommende Rådsmøde den 13. september understrege, at FN-forbundet fortsat ønsker at have 2
repræsentanter i Rådet.
Der var tilslutning til Tue Magnussens forslag om, at udvalgsrepræsentanter tillige orienterer de udvalg, der
arbejder på tilsvarende områder - fx ved at skrive ”Menneskerettighedsudvalget/ Udvalget om bæredygtig
global udvikling”.
Der var på forhånd udsendt Flemming Thøgersens orientering om arbejdet i Dansk Folkeoplysnings Samråd
samt Jørgen Estrups orientering om arbejdet i Rådet for Institut for Menneskerettigheder, og Jørgen
henstillede, at alle får orienteret ved at udfylde og sende skabelonen: ”Oversigt over indhold i FNforbundets eksterne repræsentationer” til Torleif Jonasson.
4c) Revision af politikpapirer
Oversigt over FN-forbundets politikpapirer, udtalelser og pressemeddelelser pr. 11. august 2011 var på
forhånd udsendt. Torleif Jonasson indledte med, at der bør ryddes ud/sorteres i papirerne og at det er
udvalgene, der har ansvaret herfor – hvilke udvalg er anført i oversigten. Endvidere pointerede Torleif, at
der også bør medtages papirer, hvor vi er medunderskrivere, fx sammen med 92-gruppen.
Med hensyn til FN-reformpapirerne mente Ole Olsen, at det bør være forretningsudvalget, der skal se på
disse papirer og ikke som anført alle udvalg. Morten Thulstrup foreslog at der laves en mappe, der hedder
”Arkiv” til de gamle papirer og en ny mappe til aktuelle og gyldige papirer. Ole Olsen påpegede, at der
mangler årstal og at det er vigtigt, de bliver tilføjet.
Jørgen Estrup afsluttede med at pointere, at revisionen af politikpapirer er forankret i udvalgene, og at
dette også gælder FN-reformpapirerne. I givet fald må udvalgene arbejde sammen om revision af sådanne
papirer, evt. efter konsultation med FU. Under alle omstændigheder er processen nu i gang.
4d) Fra udvalgene
Medlemsudvalget
Torben Jacobsen orienterede om, at planlægningen af aktiviteterne i forbindelse med studiestart i
henholdsvis Århus, Aalborg, Odense og København er i fuld gang og opfordrede bestyrelsen til at melde sig
som deltagende personer. Torben orienterede videre om, at udvalget samtidig er i gang med at udarbejde
hvervepjecer samt udvalgspjecer. Medlemsudvalget sender et udkast til de respektive udvalg indenfor de
næste 14 dage, hvorefter pjecerne bliver produceret. Herudover vil der blive lavet Rolls Up Banner med
henblik på besøg hos politiske partier.
Tue Magnussens idé om en biografforestilling blev diskuteret, og der var enighed om, at Tue undersøger
nærmere og melder tilbage til udvalget.
Det på forhånd udsendte resumé af medlems- og målgruppeundersøgelsen blev taget til efterretning.
Bæredygtighedsudvalget
Der var på forhånd udsendt referat af udvalgsmødet den 5. juli, og Trine Jensen orienterede kort om, at
udvalget stadig arbejder med FN’s High-level Panel rapport og regner med at kunne arrangere et
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lanceringsmøde i januar/februar, hvor Connie Hedegaard vil blive inviteret. Endvidere at man også gerne vil
i gang med at udarbejde nyt politikpapir. Med hensyn til kampagnen Verdens Bedste Nyheder opfordrede
Trine bestyrelsen til at tilmelde sig kampagnens/FN-forbundets arrangement den 9. september på Kongens
Nytorv. Tilmelding til Forbundets nye praktikant Siri Teilmann-Ibsen: sti@fnforbundet.dk
Freds- og konfliktløsningsudvalget
Referat fra Freds- og konfliktløsningsudvalgsmødet den 8. august var udsendt på forhånd, og Jørn Bøje
Nielsen orienterede kort om, at udvalget forsætter planlægningen af en studietur til Vestsahara. Endvidere,
at arbejdsgruppen om Kaukasus vil komme med et oplæg til næste udvalgsmøde.
Projektudvalget
Referat fra Projektudvalgsmødet den 11. august var udsendt på forhånd, og Flemming Thøgersen
orienterede bl.a. om, at udvalget planlægger større Kaukasus- og Iran-projekter og at man med hensyn til
Sydkaukasus nu har fået flere kontakter via det nyligt afholdte Moldova-kursus, som Flemming og Trine
havde deltaget i. De danske deltagere i Moldova-kurset har alle efterfølgende ønsket at være aktive i FNforbundet, herunder i en Århus-kreds samt medvirke til opstart af et FN-forbund i Moldova. Flemming
orienterede videre om, at udvalget har arbejdet med studieture til henholdsvis FN i New York samt
Vestsahara og foreslog i den forbindelse, at der søges om økonomisk støtte.
Jørgen Estrup orienterede om, at han havde en stående invitation fra Frederik Harhoff til at besøge Den
Internationale Krigsforbrydertribunal for Det tidligere Jugoslavien (ICTY) i Haag, hvor Frederik er dommer.
Endvidere, at Frederik Harhoff også gerne stiller op i anden forbindelse, når han er i Danmark. Med hensyn
til et eventuelt studiebesøg i Haag tilbød Tue Magnussen at være tovholder sammen med Frederik Harhoff.
Ole Olsen nævnte, at der med hensyn til post-konflikt områder er projektmuligheder i form af fx
demokratikurser, som har stor prioritet. Miriam Moazzeni orienterede om, at med hensyn til Tyrkiet, Syrien
og Irak, så har hun et meget stort netværk.
Oplysningsudvalget
Referat fra Oplysningsudvalgsmødet den 15. august var udsendt på forhånd, og Trine Jensen orienterede
om, at udvalget bl.a. arbejder på en kommunikationsstrategi samt at øvrigt fremgår af referatet.
Menneskerettighedsudvalget
Ole Olsen orienterede om, at arrangementet den 29. august om det arabiske forår nu var fuldt optaget.
Torleif Jonasson supplerede med, at Bente Rich havde reserveret et par pladser til bestyrelsen, så man
skulle melde sig til nu.
Ole Olsen orienterede videre om, at der arbejdes på en udtalelse om Syrien (udkast forelå), en evaluering af
10-års dagen for terrorangrebet i New York samt Durban3-konferencen i New York.
Udkast af referat af udvalgsmødet den 17. juni blev omdelt tillige med forslag af 22. august vedrørende
positioner vedrørende anerkendelse af palæstinensisk stat.
Efter en diskussion blev det vedtaget, at udvalget med de fremsatte kommentarer arbejder videre i forhold
til de to udtalelser om henholdsvis Syrien og Palæstina, og at især Syrien er et hastespørgsmål, hvorfor det
vil blive behandlet inden for et par dage i udvalget.
Miriam tog Kurdernes situation op, og det blev indstillet, at udvalget snarest vil udarbejde et papir med
principielle synspunkter.
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5. Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Kalenderoversigt var udsendt på forhånd, og Torleif Jonasson orienterede om, at Forbundet arbejder med
to kalenderoversigter, nemlig den interne til bestyrelsen med alle arrangementer, møder på sekretariatet
m.v. samt arrangementskalenderen, som udsendes til alle medlemmer.
Torleif orienterede endvidere om, at FN-forbundets medlemsblad GLOBAL udkommer en uge senere end
oprindeligt planlagt.
6. Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Torleif Jonasson opfordrede bestyrelsen til at melde sig til fyraftensmødet mandag.
Jørgen Estrup orienterede om, at forretningsudvalget havde spurgt Erik Arnsted om han ville indgå som
suppleant til bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder. Erik har sagt ja tak, og Forbundet har nu
indstillet Erik.
Tue Magnussen orienterede om, at KULU havde haft 30-års jubilæum og lavet en kampagne om kvinder i
skrøbelige stater. Tue fandt, det var en flot indsats og derfor burde rapporteres fx i GLOBAL.
Med hensyn til den på forhånd udsendte oversigt med forslag til møder i 2012 blev det henstillet, at man
snarest melder tilbage til Torleif Jonasson, hvis mødedatoer ikke er o.k.
7. Eventuelt
Torleif Jonasson orienterede om, at der arbejdes på at få vores kollektive medlemsorganisationer til at
lægge lokaler til vores repræsentantskabsmøder. Linda Herzberg lovede at undersøge, om Mosaisk
Troessamfund har ledige lokaler til vores kommende møde lørdag den 5. november, hvilket blev taget til
efterretning.
Torleif Jonasson opfordrede til, at udvalg tilstræbte at fremsende forslag og indstillinger til
forretningsudvalget i god tid.
Jørgen Estrup afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.
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