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1: Status på strategi- og handlingsplan

Landsformand Jørgen Estrup redegjorde, efter et par indledende bemærkninger, for de
fokusområder, der har været for Forbundets arbejde siden sidst.
”Få har kunnet undgå at bemærke, at vi har fået en ny regering. Det kan ikke nægtes, at vi i
FN-forbundet har haft vores slagsmål med den tidligere regering vedr. konventioner, sagen
omkring de statsløse, forslaget om at lave en liga alene for demokratier – blandt andet.
FN-forbundet er en tværpolitisk organisation, men vi er ikke upolitiske, og vi glemmer ikke
vores kritiske sans, fordi der er kommet en ny regering til; i det udenrigspolitiske udspil fra SSF-R under valgkampen manglede FN, hvad vi også gjorde opmærksom på med udtalelsen
’Den kommende regering skal bakke klart op om FN’.
Man kan sige mange gode ting om regeringsgrundlaget, vi nu har fået, men FN og det
multilaterale som grundprincip står ganske enkelt for uklart . Vi må ikke fokusere så meget på
EU, at vi glemmer det globale fællesskab. Det er ikke et spørgsmål om enten – eller. Det er
nødvendigheden af både og.
Ét fokusområde siden sidst har været konventionsoverholdelse, herunder sagen om
de statsløse. Forårets UPR-undersøgelse (Universal Periodic Review) af Danmark i
FN’s Menneskerettighedsråd afslørede, hvor grelt det stod til. 133 anbefalinger kom vi
tilbage med fra lande, vi gerne sammenligner os med på den internationale front.
Menneskerettigheder skal overholdes i alle lande, også i Danmark. Det kræver, at
regeringen er åben og aktiv, at ngo-siden påtager sig sine forpligtelser og et stærkt
Institut for Menneskerettigheder.
Et andet fokusområde har været R2P, the Responsibility to Protect, der kom så meget
på tale, da Libyen fyldte avisforsiderne. FN-forbundet forsøgte fra starten, at få
debatten til også at omfatte dialogsiden af Sikkerhedsrådets resolution 1973, men
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fokusset på den militære intervention fik overtaget. Det bliver interessant, hvad det
kommer til at betyde for R2P-princippet og -praksis; det må ikke blive en ensidig
militær version af ’humanitær intervention’. Med vores R2P-konference i foråret, der
afholdtes i samarbejde med Udenrigsministeriet og den danske del af Parliamentarians
for Global Action, fik vi sat fokus på debatten blandt forskere og politikere, medens
sommerkurset i Moldova (’Not My Conflict’) engagerede unge medlemmer af
Forbundet. Forhåbentligt kan vi fortsætte samarbejdet med Udenrigsministeriet, og
holde debatten i live.
Palæstina; det er en konflikt, og et fokusområde, der ikke vil gå væk. Den har plaget
regionen og det internationale samfund i årtier, men det ændrer ikke ved, at man må
bistå, som man kan. ’Kvartettens fredsproces’ har været strandet til voldsom
frustration, først og fremmest på palæstinensisk side. Derfor den nye strategi: at gå
gennem FN og søge medlemskab som selvstændig nation. Anmodningen har (som
forventet) skabt dødvande i Sikkerhedsrådet, mens der i UNESCO er sket en bizar
udvikling med den stedfortræderkamp, der førte til optagelse af Palæstina i
organisationen, hvorpå USA har trukket sin bevilling til organisationen, der udgør ikke
mindre end 22% af det samlede budget for UNESCO. Israel har ligeledes trukket sin
bevilling, og dertil meldt ud, at det kun vil fremskynde bosættelserne i Østjerusalem.
Afstemningen afslørede et totalt splittet EU, hvor Danmark afstod fra at stemme.
Der mangler stadig diskussionen i Generalforsamlingen, hvor man forventer Palæstina
vil ansøge om udvidet observatørstatus, så det sidste i sagen er langtfra sagt; men man
kan frygte, det vil tage en meget ubehagelig drejning.
Udvikling; Den nye udviklingsminister, Christian Friis Bach, tidligere medlem af FNforbundets bestyrelse, har meldt ud, at DK vil hjælpe UNESCO med 20 mio. kr., hvad
der er et lille plaster på såret, men det er dog et tegn på nye tider.
Også værd at lægge mærke til er den netop afholdte globale lancering af UNDP’s Human
Development Report 2011 i København med deltagelse af statsministeren;
statsministeren understregede Danmarks entydige opbakning til FN og den store vægt
på FN i dansk udenrigspolitik. Desuden lovede hun på regeringens vegne at give
forarbejdet til Rio+20 høj prioritet under det danske EU-formandskab.
Også besøget af Michelle Bachelet fra UN Women, inkl. paneldebat med ngo-miljøet
(hvor generalsekretæren deltog i spørgepanelet) bør nævnes. I forlængelse heraf
planlægges en fotoudstilling i samarbejde med Ligestillingsministeriet på baggrund af
UNRIC’s europæiske reklamekonkurrence i forbindelse med kampagnen ’Say NO til
Violence Against Women’. Danske Trine Sejhten er kåret som vinder af konkurrencen,
og vi håber at kunne åbne udstillingen fredag den 2. december.
Rio+20diskussionen vil være i fokus til foråret. De internationale forberedelser har lige
nu svært ved at finde en konstruktiv tilgang – og svært ved at finde konkrete
bistandsmidler. EU-forslaget om en indførelse af skat på finansielle transaktioner (FTT)
vil være en vej frem til at finde de nødvendige midler til at bekæmpe globale
udfordringer som fattigdom og klimaforandringer, og FN-forbundet har da også været
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medunderskriver på et fælles høringssvar fra 92-gruppen, der opfordre den danske
regering til at arbejde aktivt for indførelsen af denne skat.
Tilsammen tegner det høje aktivitetsniveau billedet af en styrket dansk profil på FNområdet. ”
Afslutningsvis fremhævede formanden den øgede indsats både mht. hvervning i form af en
række succesfulde møder på landsplan med bistand fra FN-forbundets Venner og gennem den
klart forbedrede informationsindsats fra Forbundets side; noget der helt sikkert har givet et
løft af organisationen. Formanden understregede at Sekretariatet har ydet en stor indsats med
meget små ressourcer til rådighed.

Efter landsformandens beretning, fik repræsentanter for bestyrelsesudvalgene ordet:
Menneskerettighedsudvalget v/Ole Olsen:
Udvalget har haft en god medlemstilgang. UPR (eksaminationen af Danmark i FN’s
menneskerettighedsråd), FN’s flygtningedag, det Arabiske Forår, det kurdiske spørgsmål (ROJ
TV), 10-årsdagen for 11. september, Durban III (FN’s racismekonference), Retten til Udvikling,
FN’s menneskerettighedsdag den 10. december og kvindedagen den 8. marts, er nogle af de
områder, udvalget har arbejdet med på forskellig vis – gennem direkte deltagelse, læserbreve,
debatindlæg og kronikker, temaartikler til medlemsbladet GLOBAL og fyraftensmøder. Dertil
planlægges det at opdatere politikpapiret vedr. kommunikationssamfundet.
Ole Olsen orienterede også kort om initiativet til at udarbejde et decideret principprogram
for Forbundets arbejde; et forsøg på en lidt mere langsigtet tænkning, der forhåbentlig kan
præsenteres på Landsmødet 2012.
Bæredygtig Udvikling v/Niels Johan Juhl-Nielsen:
Udvalget har jo desværre måtte sige farvel til Christian Friis Bach, men der arbejdes stadig for
at sikre præsentationen af Rio+20 rapport fra generalsekretærens højniveaupanel i
begyndelsen af det nye år. Dertil deltager udvalget aktivt i 92-gruppens Rio+20 arbejdsgruppe.
Fred- og Konfliktløsningsudvalget v/Lave Broch:
Udvalget har haft en stor tilgang og er nu oppe på 19 medlemmer. Der er nedsat to
arbejdsgrupper, der arbejder med hhv. Kaukasus1 og Vestsahara. Der arbejdes med en
studietur til Vestsahara i foråret 2012. Af andre indsatsområder blev der nævnt: G4S’s
virksomhed i de besatte områder på Vestbredden, Israel-Palæstinakonflikten (to-statsløsning),
Danmark tilbage på FN-sporet og Kurdistan. Udover interne oplæg og diskussioner har
udvalget afholdt fyraftensmøder, udarbejdet kronikker og læserbreve samt temaartikler til
Forbundets medlemsblad.

1

Efter forslag på sidste Repræsentantskabsmøde er Det Danske Kaukasusselskab fusioneret med FN-forbundet, og
således indgået i Fred- og Konfliktløsningsudvalget
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Projektudvalget v/Flemming Thøgersen:
Det er lykkedes at få projekter i gang i henhold til, hvad der er budgetteret med. Både R2Pprojektet i Moldova ’Not My Conflict’ og for det kommende projekt i januar, ’Training for
Trainers’ var støttet af EU-midler, og for begge projekter gælder, at de selvfølgelig bærer i sig
selv, men også at de uddanner deltagere til videre projektarbejde, hvad der kan komme os til
gode med henblik på at benytte os mere af frivillig arbejdskraft i forbindelse med fremtidige
projekter, og dermed undgå at trække ressourcer fra Sekretariatet.
Medlems- og Oplysningsudvalget v/Torben Jacobsen:
De tidligere to udvalg er nu blevet til ét. Sammenlægningen kræver selvfølgelig et nyt
kommissorium, der vil blive forelagt bestyrelsen snarest muligt. Den helt store indsats har
naturligvis været hvervekampagnen, der udmundede i studiestartsaktiviteter på
universiteterne i Aalborg, Odense, København og Aarhus (der afholdtes efter
repræsentantskabsmødet), og interessen har været rigtig stor. Ét af vores store problemer er
stadig at få defineret aktiviteter, vi kan ´lande’ de interesserede på – også udenfor København.
Generalsekretæren præsenterede den medlems- og målgruppeanalyse, der blev
gennemført i foråret og fremhævede to ting:
-

Repræsentation udenfor hovedstaden, særligt i lyset af den føromtalte
hvervekampagne; ét møde er ikke nok, så udvalgene er af bestyrelsen blevet bedt om, at
tage det på sig, at følge op med aktiviteter i de pågældende byer.

-

Mere dialog med de kollektive medlemmer; hvordan kan vi bruge hinanden bedre?

Kommentarer
Til det politiske arbejde:
-

Der blev efterlyst en opsamling på krigen i Libyen; det er nogle vigtige principper, der
har været i spil (ikke mindst R2P), der er vigtige at holde fast i, også selvom ingen
nødvendigvis er kede af Gaddafis afgang.

-

En revitalisering af FN-forbundets Folketingsgruppe kan være med til at placere os
strategisk i centrum. FN-forbundets Venner planlægger et besøg af Folketingets
Formand.

Til medlemshvervning og -fastholdelse:
-

Vi skal have identiteten gjort tydelig, appellere til den moderne verdensborger.

-

Vi skal huske kommunikationen mellem udvalgene og lokalkredsene/netværkene, først
og fremmest for at undgå overlap; vi kan bruge hinanden!
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Behandling af udtalelser
Udtalelserne skabte en god debat, og der blev nedsat udvalg, der arbejdede videre med dem
over frokosten.
Udtalelsen: ’Konventionsforpligtelser er ikke et ’tag selv bord’’ blev vedtaget med de af
arbejdsudvalget foreslåede ændringer.
Udtalelserne: ’Den aktuelle situation i Tyrkiet’, ’G20 kan ikke stå alene’ og ’Afskaf
terrorlisterne og fasthold eksisterende folkeret’ blev indstillet til færdiggørelse af bestyrelsen,
på baggrund af repræsentantskabets diskussion.

Mødet sluttede efter et spændende oplæg og efterfølgende diskussion om kampen mod terrors
konsekvenser for løsning af konflikter v/ oberst Ulf Henrickson, tidl. Chef for Sri Lanka
Monitoring Mission.
./. Ulfs’ slides er vedlagt.

