Referat af FN-forbundets Repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Linda Herzberg, Niels
Johan Juhl-Nielsen, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen, Ole Olsen, Bente Rich, Morten Thulstrup, Lotte
Andersen, Dorte Munch, Rikke Bruun de Neergaard, Flemming Olsen, Bertel Torp, Helle Martinussen, Ane
Skjødsholm, Ileana Schrøder, Jørgen Olsen, Bent Christensen og Morten Beck Christensen.
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Susan Høgholdt og Anne Marie Wium-Andersen (referent).
Ikke til stede: Lave K. Broch, Karsten Fledelius, Miriam Moazzeni, Bente Nielsen, Birgitte Husmark, Erling
Kjær, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Henrik Pedersen, Klaus Ljørring Pedersen, Asger Pedersen, Kjeld
Jakobsen, Arne Hansen, Sven-Erik Bolt Magnussen, Poul Gerhard Kristiansen, Jens Vexø, Niels Groth, Jane
Finnerup Johnsen og Peter Palshøj.

♦♦♦
Generalsekretæren bød velkommen, hvorefter formanden gik til det første punkt på dagsordenen,
efter at have gjort opmærksom på WFUNA’s nye (web)publikation: ACRONYM, hvori den første
artikel Can We Fix the United Nations af professor Thomas Weiss er absolut anbefalelsesværdig –
også i relation til vores arbejde i FN-forbundet. Publikationen kan findes på:
www.wfuna.org/acronym
Status på Strategi- og Handlingsplan
Formanden lagde ud med at konstatere, at ”et hurtigt kig i aktivitetsoversigten fortæller det godt; vi
er på side 55, og landsmødeperioden er endnu ikke slut. Der er mange ting at glæde sig over!”
Nogle af de områder, formanden fremhævede, som områder hvor FN-forbundet har markeret sig
siden sidst var:
-

UPR-processen; Danmarks ’eksamen’ i FN’s Menneskerettighedsråd, hvor samarbejdet
både i NGO-kredsen og med Institut for Menneskerettigheder har været særdeles positivt –
og effektivt i forhold til at få politikerne til at lytte

-

Rådet for Institut for Menneskerettigheders bestyrelse, hvortil tidligere bestyrelsesmedlem
i FN-forbundet, Erik Arnsted er blevet valgt som suppleant, hvad der giver os i Forbundet
en god adgang til deres arbejde

-

Dialogen med sikkerhedsfirmaet G4S, der blandt har medvirket til firmaets indtrædelse i
Global Compact

-

Forbundets – mange – aktiviteter omkring i øjeblikket særligt i forbindelse med bæredygtig
udvikling og Rio+20 i juni, hvor generalsekretær Torleif Jonasson deltager på Forbundets
vegne i regi af 92-gruppen i kraft af hans mangeårige erfaring

-

Høringssvar til forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde og ny Strategi for
Danmarks Udviklingssamarbejde

Fsva. de organisatoriske aspekter af strategi- og handlingsplanen er det grundlæggende dilemma
stadig det samme; hvordan kommer vi videre og længere ud med vores Public Service? Forbundet
har gjort meget det forgangne år for at blive landsdækkende med studiestartsmøder, hvor også FN-

forbundets Venner stillede op, debatmøder om Rio+20, udstillingen Sig NEJ til Vold mod Kvinder
og meget mere. Sekretariatet er hårdt spændt for, og foreningen er trængt, men der er også
succeshistorier, der giver håb for fremtiden.
Der er rigtig mange projekter i gang af både større og mindre grad, så repræsentantskabet blev
opfordret til at holde øje med arrangementskalender, hjemmeside og Facebook!
Godkendelse af regnskab 2011
Hovedkassereren præsenterede årsrapport og revisionsprotokollat for 2011.
Regnskabet, der forelå Repræsentantskabet til godkendelse, udviser et underskud, der er mindre
end oprindeligt budgetteret, og det er vigtigt at holde sig for øje, hvordan der er markant flere
aktiviteter end for et par år siden – uden at lønningerne til sekretariatets ansatte er vokset – og
hvordan sekretariatet i dag er i stand til at dække langt mere fsva. aktiviteter.
Den positive udvikling afspejler den reformproces, der blev sat i gang for et par år siden, og
virkeligheden er helt tydeligt en anden – og bedre – i dag. Medlemssituationen går fremad, om end
ikke så meget som ønsket, særligt ikke på den kollektive front.
På indtægtssiden er det stadig det statslige bidrag, der vejer tungest, men der arbejdes for at skaffe
særlige bevillinger i forhold til bl.a. public service.
Hovedkassereren henledte opmærksomheden på de enkelte kommentarer fra det eksterne
revisionsfirma Grant Thornton, og at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.
Regnskabet blev godkendt.
Vedtagelse af udtalelser
De tre udtalelser, der var blevet fremlagt og kommenteret i begyndelsen af mødet, og yderligere
bearbejdet af nedsatte arbejdsgrupper over frokosten, blev efter kort præsentation alle godkendt.
Det blev bemærket, at de fleste var udsendt i god tid, hvilket generelt sikrede en bedre behandling.
De tre udtalelser kan findes på www.fnforbundet.dk/hvad-mener-vi:
> Danmark skal sikre folkeligt forankrede, globale løsninger i forbindelse med Rio+20
> Den syriske regering skal stoppe volden – og acceptere en reel demokratisering af landet
> FN-forbundet efterlyser en samlet dansk handlingsplan for menneskerettighederne
Eventuelt
Der blev orienteret om kommende arrangementer.
Debat om bæredygtig udvikling og forventede resultater af FN’s konference Rio+20
Kim Carstens, FairGreenSolutions, lagde efter selve repræsentantskabsmødet op til debat om årets
største FN-konference, Rio+20.

