Til punkt 3

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012
Oktober 2010 – oktober 2012

1. Indledning
Starten af den forgangne landsmødeperiode var præget af en dansk udenrigspolitik, der ikke synderligt
prioriterede fælles løsninger i regi af FN – med FN’s princip om ”Responsibility to Protect (R2P)” som en
markant undtagelse promoveret af Danmark og den daværende danske udenrigsminister og anvendt i
forbindelse med konflikten i Libyen i 2011. Efter valget 2011 og i forbindelse med fremlæggelse af
Finansloven for 2013 ses dog en klar tendens hen i mod at opprioritere det multilaterale spor, herunder at
andelen af den multilaterale del af dansk bistand øges. Det bliver starten på en svær omstillingsproces, ikke
mindst for det danske bistandsmiljø, præget af opdelt sektortilgang og deres afhængighed af bilaterale
projekter.
Desværre har en ny regering ikke generelt medført forbedrede vilkår for de idébestemte danske
civilsamfundsorganisationer, og det er fortsat ikke muligt for FN-forbundet følge FN’s generalforsamling
kontinuerligt, som vi ellers kunne frem til 2007.
På samme måde som R2P har været en dominerende aktivitet på fred og konfliktløsningsområdet, var det
på menneskerettighedsområdet eksaminationen af Danmark i FN’s Menneskerettighedsråd, der yderligere
medvirkede til at fokusere på Danmarks overholdelse af tiltrådte konventioner. FN’s
bæredygtighedskonference i Rio, Rio+20, blev periodens største FN-konference. Her samledes verdens
opmærksomhed omkring nødvendigheden af gennemførelsen af FN’s 2015 Mål og en omstilling til
bæredygtig udvikling – selvom det måske ikke tydeligt fremgår af den vedtagne beslutningstekst.
Ikke alle FN-forbundets aktiviteter er beskrevet i nærværende beretning. De gennemgås i kronologisk
rækkefølge i ”FN-forbundet aktiviteter og repræsentation samt oversigt over pressedækning og politiske
udtalelser ultimo oktober 2010 – oktober 2012”. Aktivitetsoversigten vil foreligge på landsmødet.

2. Politiske fokusområder
2.1 Fred og konfliktløsning
FN-forbundet har i perioden oktober 2010 - oktober 2012 gennemført adskillige aktiviteter inden for fredsog konfliktløsningsområdet. FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg har i perioden fungeret som
primær ramme for disse aktiviteter. De mest væsentlige aktiviteter har været:

Palæstina/Israel
FN-forbundet tog i efteråret 2011 positiv stilling til, at FN og Danmark anerkender Palæstina som medlem
af FN, da et sådan skridt vurderes at kunne bringe situationen nærmere en to-statsløsning, også selv om
Israel er imod. I en udtalelse anbefalede FN-forbundet tillige en række konkrete skridt, der skal tages efter
en anerkendelse. FN-forbundet arbejder for en to-statsløsning i konflikten mellem Israel og Palæstina samt
for at sikre, at menneskerettighederne og folkeretten overholdes. FN-forbundet har f.eks. taget fat i G4S’s
aktiviteter i området. Det er sket både med indlæg i medierne og to medlemsmøder, hvor såvel G4S og
Danwatch deltog. Som et resultat af disse aktiviteter lovede G4S, at de ville trække sig fra aktiviteter i
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forbindelse med muren på den besatte Vestbred samt fra aktiviteter ved et israelsk fængsel på
Vestbredden.

Vestsahara-konflikten
En af verdens mindre kendte konflikter er Vestsahara-konflikten. FN-forbundet har valgt at sætte fokus på
denne konflikt, fordi det er vigtigt, at Verdenssamfundet belønner dem, der forsøger at finde en fredelig
løsning på en konflikt. FN-forbundet arbejder konkret for oplysning om konflikten, og for at FN-missionen i
Vestsahara skal få ret til at overvåge menneskerettighedssituation i landet, samt for at omverden skal
stoppe med at købe råvarer og mineraler i landet, indtil landets status er afklaret. I perioden har FNforbundet bl.a. afholdt to debatmøder om Vestsahara. Det første satte fokus på, hvordan der skabes fred i
Vestsahara. I debatmødet medvirkede den danske generalmajor Kurt Mosgaard, tidligere chef for FNmissionen MINURSO, og Vestsaharas selvstændighedsbevægelse POLISARIO var repræsenteret af
Mohammed Beissat. Derudover har FN-forbundet afholdt et fyraftensarrangement om nordiske
virksomheder aktiviteter i Vestsahara. Anne Skjerning, daværende sekretariatsleder i Danwatch holdt
oplæg. FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg forbereder også en studierejse til Vestsahara og en
flygtningelejr i Algeriet, hvor over 150.000 flygtninge fra Vestsahara er strandet.

Kaukasus
Ved opløsningen af Kaukasus-selskabet valgte en række af selskabets medlemmer at melde sig ind i FNforbundet. Derefter blev der oprettet en Kaukasus arbejdsgruppe under Freds- og Konflikløsningsudvalget,
og Arbejdsgruppen har bl.a. afholdt et offentligt møde om Georgien.

Danmarks Fredsråd
FN-forbundet har gennem perioden været aktiv i Danmarks Fredsråd. FN-forbundet er repræsenteret af
Lave K. Broch, der er én af to næstformænd i Fredsrådet, og desuden er Bent Christensen fra FN-forbundets
bestyrelse Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentant og Fredsrådets formand. Danmarks Fredsråds aktivitet
har været faldende, og i slutningen af september 2012 vil der blive taget stilling til, om fredsrådet skal
nedlægges. Danmarks Fredsråds hjemmeside findes på www.danmarksfredsraad.dk

2.2 Menneskerettigheder
Omdrejningspunktet for arbejdet har været Menneskeretsudvalget (MRU), som over perioden er vokset til
en kreds på ca. 20 deltagere. Ikke alle har dog deltaget direkte i arbejdet, herfra flere pga. geografisk
afstand. Der har været holdt udvalgsmøder ca. hver anden måned. Arbejdet, som har haft afsæt i
landsmødets strategi og handlingsplan, har omhandlet følgende temaer:

Evalueringen af Danmark i FN’s Menneskerettighedsråd
Den periodiske evaluering i regi af rådet omhandlede i 2011 bl.a. Danmark, og der fremkom over 100
bemærkninger og anbefalinger omhandlende især behandling af flygtninge, beskyttelse mod diskrimination
og retssikkerhed. FN-forbundet har dels selv, dels sammen med andre NGO’er fulgt og kommenteret på
proces og indhold, herunder medvirket ved afholdelse af høringer og konferencer. Holdningen har været, at
Danmark skulle tage mere positivt imod anbefalinger og følge flere anbefalinger, end det hidtil er sket.
Arbejdet fortsætter.

Institut for Menneskerettigheder
FN-forbundet er medlem af Institut for Menneskerettigheders (IMR) råd og blev i perioden også valgt som
suppleant til bestyrelsen. Det er vigtigt for Forbundet at sikre, at de folkelige organisationers stemme bliver
hørt i IMR, og at IMR kan støtte op om menneskeretsarbejdet på græsrodsniveau. I forbindelse med en lov
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om IMR bidrog Forbundet med høringssvar, hvilket formenligt var medvirkende til, at bestyrelsen ikke, som
ellers foreslået, får regeringsrepræsentanter, hvilket er betænkeligt i en national menneskeretsinstitution.

Konventionsbrud
Sagen omkring årsskiftet 2010/2011, hvor det blev klart, at Danmark i flere år havde ignoreret FNkonventionen om statsløses ret til statsborgerskab, blev fulgt og har sammen med arbejdet i relation til
Danmarks eksamen i Menneskerettighedsrådet ført til anbefalinger om, at Danmark bør skabe en
mekanisme, der kan overvåge opfyldelse af konventionsforpligtelser.

Anti-terrortiltag
Et vigtigt tema i arbejdet i MRU har været konsekvenser af den antiterrorpolitik, der føres i Danmark og
internationalt. Der er blevet udtrykt stor betænkelighed ved, at ytrings- og mediefrihed kan blive urimeligt
begrænset, hvilket ROJ-TV-sagen kan blive et eksempel på, ligesom vi har stillet spørgsmål ved reduceret
retssikkerhed ved anklager for terrorisme. Holdningerne er bl.a. kommet til udtryk ved udarbejdelsen af et
opdateret politikpapir om kampen mod terrorisme. Overordnet er holdningen, at det ikke er rimeligt eller
relevant at begrænse menneskerettigheder i kampen mod terrorisme, snarere tværtimod.

Retten til udvikling
Arbejdet med Retten til Udvikling er blevet revitaliseret efter nogen års pause. FN-forbundet deltog ved
FN’s arbejdsgruppemøde i Geneve ved 25-året for deklarationens vedtagelse for at blive opdateret på den
internationale debat. Holdningen er, at det er forkert at kombinationen af udvikling og
menneskerettigheder ikke fremmes primært som et menneskeretsspørgsmål, men at det er tilfredsstillende
at udviklingspolitik, herunder den seneste danske, indeholder mange MR-aspekter. Som foreløbig
konklusion på arbejdet foreligger der et revideret politikpapir på området.

Det internationale flygtningearbejde
I anledning af 60-året for FN’s flygtningekonvention og etablering af UNHCR bidrog udvalget til et
temanummer af bladet Global, hvor flygtningeforhold og flygtningepolitik, globalt, europæisk og dansk blev
belyst og kommenteret. Med over 45 millioner flygtninge er opgaven med at finde løsninger for fordrevne,
og undgå at der bliver flere, meget væsentligt.

Det arabiske forår
En gennemgående overskrift har været oprørene i Mellemøsten, som overordnet afspejler ønsker om
demokratisering og medindflydelse i øvrigt, men som også rummer forandringers urolighed.
Der har været afholdt to fyraftensmøder, ét generelt om baggrund og et specifikt om Syrien (på et relativt
tidligt tidspunkt i forløbet). Det palæstinensiske spørgsmål har ligeledes været på dagsorden, da politisk
forår også bør betyde mere selvbestemmelse for dette folk, i overensstemmelse med FN’s resolutioner. På
dette spørgsmål har der ligeledes været afholdt debatmøde.

Tyrkiet/kurdere
Udvalget har fulgt udviklingen i Tyrkiet med særlig opmærksomhed på kurdernes vilkår. Pressefrihed og
politisk frihed er stærkt begrænset i Tyrkiet, for at belyse bl.a. dette spørgsmål har der været afholdt
debatmøde med formand for Tyrkisk menneskeretsorganisation.

Kvinders rettigheder
Behovet for særligt fokus på kvinderettigheder har afspejlet sig i MRU’s arbejde. Der har været et generelt
fokus på situationen for ligestilling og deltagelse, hvor der kun er små fremskridt og under
fundamentalistiske forhold ser meget skidt ud for kvinder.
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Den 8. marts 2012 afholdtes et fyraftensmøde med oplæg om status og perspektiver for arbejdet med
kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, hvilket er et område, hvor der er fremskridt, men fortsat
også meget at gøre.

Digital frihed – kommunikationssamfundet
Arbejdet med den internationale kommunikationsteknologi (IKT) er et området med globale perspektiver
og rammevilkår, og er blevet genoptaget, hvilket har resulteret i et opdateret politikpapir, der også peger
fremad mod den allerede igangsatte ”10-års evaluering” af WSIS (World Summit in Information Society),
der afsluttes i 2015. Den overordnede holdning er, at der skal være færrest mulige begrænsninger i
adgangen til og brugen af IKT, da de digitale muligheder fremmer menneskerettigheder og udvikling.

Internationale Domstole
I slutningen af udvalgsperioden er der fokuseret på de internationale domstoles virke, både de generelle
(ICJ og ICC) og de specifikke som f.eks. Domstolen vedr. Ex-Jugoslavien. Hensigten med arbejdet er at kunne
nå frem til anbefalinger om, hvordan international ret kan styrkes.

Øvrige emner og aktiviteter
Arbejdet i udvalget har bl.a. omfattet aktiviteter i forbindelse med Menneskeretsdagen, FN’s dag mod
antiracisme, Burma og FN’s dag til støtte for torturofre. Medlemmer af udvalget har i perioden bidraget
med 20-30 debatindlæg i aviser og bidraget ved radio og TV-indslag.

2.3 Bæredygtig Udvikling
FN-forbundets arbejde med bæredygtig global udvikling har i perioden 2010-2012 været fokuseret hen
mod FN’s Rio+20-topmøde, Earth Summit, i juni 2012. Af konkrete aktiviteter kan nævnes:

Paneldebat: På vej mod Rio+20 – hvordan sikrer vi en bæredygtig fremtid?
I februar 2012 afholdte FN-forbundet i samarbejde med Europa-Kommissionen en paneldebat om
rapporten Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing. Rapporten var publiceret af FN’s
Højniveaupanel om global bæredygtighed og blev præsenteret af EU's klimakommissær Connie Hedegaard.
Den efterfølgende debat havde deltagelse af udviklingsminister Christian Friis Bach og de tre opponenter,
Frank Jensen, København overborgmester, Thomas Nagy, Novozymes og Peder Agger, RUC, som hver havde
deres vinkel på rapportens anbefalinger. Én ting var de dog alle enige om: At der er brug for at tænke nyt,
når det kommer til diskussionen om bæredygtig udvikling. Der var afslutning ved FN-forbundets
landsformand Jørgen Estrup, og i alt deltog ca. 100 personer i arrangementet.

Rio+20 kommer til Folkemødet på Bornholm
FN-forbundet deltog i Folkemødet på Bornholm den 14. juni – 17. juni 2012 i ”Folkeoplysningens Telt” Dansk Folkeoplysnings Samråds telt. Den 14. juni havde vi inviteret politikere og beslutningstagere til at
deltage i et helt særligt Model UN med Rio+20 som omdrejningspunkt. Deltagerne, der talte
repræsentanter fra Radikal Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og SFU, fik for alvor lov til at prøve kræfter
med de klima- og bæredygtighedsspørgsmål, der var på bordet ved ’de rigtige’ forhandlinger i Rio. Efter
lange diskussioner blev de enige om en resolution, som senere på aftenen blev videregivet via direkte
videolink til de delegerede, der var i Rio.

Deltagelse i topmøde samt forberedende møder
FN-forbundets generalsekretær deltog i Rio+20-topmødet i juni 2012 på vegne af FN-forbundet og 92gruppen. Desuden deltog han i forberedende møder til topmødet, herunder intersessionelt møde i New
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York i december 2011 og marts 2012. Under topmødet rapporterede generalsekretæren dagligt om
forhandlingerne på FN-forbundets hjemmeside.

Høringssvar til Danmarks nye udviklingsstrategi og lov om internationalt udviklingssamarbejde
FN-forbundets udvalg for bæredygtig global udvikling koordinerede FN-forbundets høringssvar til Danmarks
nye udviklingsstrategi og lov om internationalt udviklingssamarbejde. Høringssvarene lagde bl.a. vægt på
vigtigheden af at sikre, at fattigdomsmålsætningen forbliver et overordnet udgangspunkt, samtidig med at
2015 Målene og evt. nye bæredygtighedsmål kommer i fokus. Desuden fremhævede vi, at
udviklingspolitikken skal bygge på multilaterale aftaler.

Verdens Bedste Nyheder
Siden starten på Danidas oplysningskampagne Verdens Bedste Nyheder i 2010 har FN-forbundet deltaget.
Således var vi tilstede på Kongens Nytorv på kampagnedagene 9. september 2011 og 14. september 2012
og uddelte friske æbler og Verdens Bedste Nyheder-aviser til morgentravle danskere. Kampagnen er et
samarbejde mellem Danida, FN og 80 danske udviklingsorganisationer, herunder FN-forbundet. Dagen har
til formål at sprede budskabet om, at der er fremgang at spore i kampen for at nå 2015 Målene.

Diverse oplysningsaktiviteter om bæredygtig udvikling
Udover ovennævnte aktiviteter arrangerede FN-forbundet mindre møder i forbindelse med Rio+20topmødet, herunder medlemsmøder i Aalborg og Aarhus og oplæg på FN-forbundets
repræsentantskabsmøde.

Politikpapir om bæredygtig udvikling
FN-forbundets politikpapir om bæredygtig udvikling blev i efteråret 2012 taget under behandling med
henblik på en gennemgribende opdatering. Fokus i det nye papir bliver på opfølgning af de løfter, der blev
givet på Rio+20-topmødet i sommeren 2012. Politikpapiret forventes klar ultimo 2012.

2.4 Civilsamfundets rolle
De senere år er civilsamfundet i mange lande kommet under stigende pres, og mange regeringer søger med
alle midler at undertrykke uafhængige aktørers aktiviteter. Særligt de mange autoritære regimer, der findes
i verden, som ser et frit og uafhængigt civilsamfund med rettigheder som en trussel. Men også i mere
demokratisk indstillede samfund, hvor de økonomiske forudsætninger for et frit virke undergraves.
I FN-forbundet undrer vi os over, at den nye regering fastholder den nye praksis indført fra 2007, om, at
organisationer som FN-forbundet skal betale for at deltage som rådgivere i delegationen til FN’s
generalforsamling. Samtidig glæder vi os over, at regeringen prioriterede deltagelsen af
civilsamfundsrepræsentanter til FN’s bæredygtighedskonference i Rio, også økonomisk, og ikke valgte at
udelukke civilsamfundet fra delegationen, som bl.a. skete i forbindelse med FN’s Klimakonference, COP-15,
i 2009.
For FN-forbundet er det vigtigt at medvirke til at styrke civilsamfundets samarbejde og indflydelse, og
derfor deltager vi aktivt i relevante netværk og samarbejdsrelationer. I forhold til bæredygtig udvikling har
det været via 92-gruppen og NGO Forum, i forhold til menneskerettigheder har det været via Institut for
Menneskerettigheder, og i forhold til fred og konfliktløsning har det bl.a. været gennem Danmarks Fredsråd
– ligesom vi i landsmødeperioden har medvirket i Frivillighedsåret 2011 sammen med Foreningen Norden,
Dansk Folkeoplysnings Samråd og De Kulturelle Samråd i Danmark, og i 2012 medvirkede i Folkemødet på
Bornholm.
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3. Organisatorisk
3.1 De styrende organer
Bestyrelsen har i perioden afholdt 15 møder og forretningsudvalget 17 møder. FN-forbundets
repræsentantskab har afholdt to møder i 2011 samt ét møde i foråret 2012. Udover repræsentantskabets
faste punkter var der til hvert møde et eksternt tema: ”Humanitær intervention og FN’s rolle i det nordlige
Afrika”, ”Kampen mod terrors konsekvenser for løsning af konflikter”, og ”Rio+20: Svaret på den globale
udfordring?”. I november 2010 nedsatte bestyrelsen følgende udvalg i forhold til de prioriterede temaer:
Politiske fokusområder:
Fred og Konfliktløsning
Dansk sikkerhedspolitik tilbage på FN-sporet
Situationen i hhv. Afghanistan og Mellemøsten
Konfliktforebyggelse og –løsning samt fredsopbyggelse
Nedrustning
Menneskerettigheder
Dansk udlændingepolitik skal leve op til menneskerettighedskonventionernes krav
Fokus på bestemmelserne om racisme og blasfemi i dansk lovgivning
Følge udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd, RTU og UPR
Israel-Palæstina konflikten
Bæredygtig global udvikling
2015-målene
Rio+20 og klimaforhandlingerne
Den multilaterale udviklingsbistand
FN-reformer og Civilsamfundets rolle
R2P
Sammenskrivning og ajourføring af eksisterende politikpapirer + udvikle nye
Sikre involvering og styrke samarbejde og netværksdannelse
Organisatoriske fokusområder:
Oplysning
Styrkelse af kommunikationen og øget synlighed
Public service-virksomhed og generel oplysning og debat
Skoletjenestevirksomhed
Medlemshvervning og fastholdelse
Medlemspleje og øget hverveindsats
Kredse, lokale initiativer og interessegrupper
Stigende aktivitetsniveau
FN-forbundet som projektbærende organisation
Undersøge, igangsætte og følge projekter
Stop Sult Fonden
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I løbet af perioden blev udvalget vedr. FN-reformer og Civilsamfundets rolle nedlagt, og udvalgene vedr.
Oplysning og Medlemshvervning og fastholdelse sammenlagt til Medlems- og oplysningsudvalget.

3.2 Kredse, interessegrupper og skoletjenester
3.2.1 - Københavnskredsen
Københavnskredsen har i de seneste to år fokuseret på arrangementer rettet imod bredere målgruppe end
den kernegruppe, som almindeligvis er interesseret i de emner, der relaterer sig til FN-forbundets arbejde.
Formålet hermed er at supplere det gode arbejde, der bliver lavet i udvalgene, med nogle for ”den bredere
befolkningsgruppe” synlige aktiviteter. Det er blevet gjort delvist med klassiske debatarrangementer og
delvist med andre aktivitetstyper. Blandt aktiviteterne kan nævens følgende:
Kulturnat
I 2011 besluttede Københavnskredsen, at FN-forbundet skulle vise flaget til kulturnatten. Tanken var, at
2011 skulle fungere som en prøve for, om der var noget potentiale for et arrangement på denne aften, eller
om arrangementet i stedet ville drukne i de mange øvrige af kulturnattens tilbud. Arrangementet var
bygget op omkring generel information om FN-forbundet samt en række quizzer med spørgsmål om FN og
verdenskultur.
Trods lidt sen planlægning blev besøgstallet højere end forventet (ca. 40), hvorfor Københavnskredsen har
besluttet sig for også at lave et arrangement til kulturnatten 2012. Arrangementet vil have Afrika som
generelt tema og være mere omfattende end sidste år. Således inddrages andre af FN-forbundets udvalg i
arrangementet. Tanken er, at kulturnatten i de kommende år kan blive en god platform til oplysning om
FN-forbundets arbejde.
Grøn Økonomi
Siden slutningen af 2011 har Københavnskredsen også haft fokus på grøn økonomi. I foråret 2011 afholdt
Københavnskredsen i samarbejde med dagbladet Politiken et debatarrangement om mulighederne for at
skabe en mere bæredygtig økonomi end i dag. Paneldeltagerne var Klimakommissær, Connie Hedegaard og
Klima- og Energiminister, Martin Lidegaard. Idéen med at afholde arrangementet i samarbejde med
Politiken var, at et sådan samarbejde kunne understøtte ønsket om at få inddraget en bredere målgruppe i
debatten. Der kom lidt under 100 deltagere til arrangementet.
Københavnskredsen arbejder i øjeblikket på at stable et efterårsarrangement på benene, der kan supplere
arrangementet med Politiken. Hvor Politiken-arrangementet var meget overordnet og orienteret mod
mulighederne i politisk forstand, er ønsket med efterårsarrangementet at lave et mere fagligt detaljeret
arrangement. Der har vist sig at være vanskeligere at finde en samarbejdspartner til denne type
arrangement, så det er ikke utænkeligt, at arrangementet munder ud i et rent
Københavnskredsarrangement.
Quizzer og diverse
I de forgangne to år har Københavnskredsen puslet med ideen om at lave en form for quiz-koncept med
udgangspunkt i spørgsmål om FN og FN-relaterede temaer. Tanken er, at man fx kan afholde quizaftener på
studier og på pubber (mange pubber har en fast quizaften). Ideen er ikke for alvor blevet omsat til konkret
handlen, men konceptet har været afprøvet i forbindelse med den tidligere beskrevne kulturnat og i
forbindelse med kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder. Erfaringerne fra kulturnatten er positive, mens det
viste sig lidt sværere at finde deltagere i forbindelse med ”Verdens Bedste Nyheder” (her foregik quizzen
som en form for stafet på Gl. Torv). Konklusionen er umiddelbart, at der er potentiale i konceptet, men at
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det er mest hensigtsmæssigt at afholde quizzer i forbindelse med arrangementer, hvor deltagerne har
mulighed for at fordybe sig i spørgsmålene.
Fremadrettet
Københavnskredsen vurderer, at den har fundet en god profil i form af aktiviteter, der kan supplere
udvalgenes arbejde. Samtidig må det også konstateres, at det kræver ressourcer at få stablet aktiviteter på
benene. Københavnskredsen afholder på nuværende tidspunkt 3-4 konkrete aktiviteter om året. Hvis det er
et ønske, at dette aktivitetsniveau skal hæves lidt, vil det kræve flere aktive medlemmer i kredsen.

3.2.2 - Skoletjenesten i København
I perioden 2010-2012 fortsatte skoletjenesten med at tilbyde dens kerneydelser; simulationsspil og oplæg
på de danske uddannelsesinstitutioner. Alt i alt har det sneget sig op på omkring 40 forskellige skolebesøg,
deltagelse i arrangementer mm., hvilket må siges at være en fremgang siden sidste periode. Dette vurderes
dels at skyldes en generelt stigende interesse i skolerne for emner omhandlende globalisering, handel,
menneskerettigheder mm., dels skoletjenestens målrettede kommunikationsstrategi med henblik på at
udbrede kendskabet til skoletjenestens ydelser, og dels det gradvist tættere samarbejde med sekretariatet,
der har sikret en mere direkte og hensigtsmæssig kommunikation mellem FN-forbundet, interesserede
skoler og skoletjenestens koordinatorer. Det har således været en særdeles positivt periode for
skoletjenesten, og vi satser på at opjustere både antal af frivillige, tilbud samt skolebesøg i kommende år.
Der har primært været interesse for simulationsspillet ’ I samme båd’, der grundlæggende handler om
international handel, hvor eleverne påtager sig rollen som henholdsvis i- og uland, i det spillet tager
udgangspunkt i bytteforholdet mellem råvarer og forarbejdede produkter. Spillet har vist sig særligt
populært, når det har kunnet passes ind i et i forvejen skemalagt tema om international politik, udvikling og
sikkerhed. I samarbejde med Forbundets medlems- og oplysningsudvalg har skoletjenesten arbejdet på en
modernisering af spillet, der bl.a. betyder en opdatering af billeder, lande- og råvarekort samt andre
detaljer, hvormed grundsubstansen i spillet dog står uændret. Genoptrykningen af spillet forventes
gennemført i løbet af 2012.
Desuden er der kommet et nyt spil til, ’En Verden på Spil’, der er udviklet med henblik på folkeskolens 7.-9.
klasser i samarbejde med Stop Sult Fonden og WFP. Spillet handler om fødevaresikkerhed og FN’s arbejde
herfor, men har også en del quiz-lignende spørgsmål om FN, Geografi og Historie. Spillet er ikke endnu
tilgængeligt for skoler eller skoletjenesten, men forventes færdigt ultimo 2012.
Med hensyn til UNSC-simulationen; MiniMUN, der primært retter sig mod gymnasiet men også efterskoler
og højskoler, har igen i år været ude på danske uddannelsesinstitutioner. Således aflagde skoletjenesten i
foråret 2011 Johannesgymnasiet på Frederiksberg et besøg med MiniMun, samt et indledende oplæg om
FN’s Sikkerhedsråd. Elever fra Johannesgymnasiets medielinje producerede en artikel om besøget, der kan
findes her: http://www.jsgym.dk/fn-rollespil_artikel.
I oktober 2012 besøgte vi Krogerup Højskole, og MinMUN var modificeret til lejligheden, der grundet
mindre antal deltagere måtte skæres ned til at indeholde 10 lande. Besøget blev indledt med et oplæg om
Sikkerhedsrådets legitimitet samt mulige behov for reformering.
Igen i både 2011 og 2012 var skoletjenesten et fast indslag på ATU – Akademi for Talentfulde Unge, der er
en fagligt orienteret sommerlejr, målrettet samfunds- og naturvidenskabeligt interesserede unge i
Gymnasiet. I år samt sidste år har ATU opjusteret deres deltagerantal, hvorfor vi begge år måtte igennem
fire simulationer for, at elever kunne prøve kræfter med benhårde internationale forhandlinger og
strategisk diplomati. For at kunne stille med et tilpas antal instruktører, måtte vi trække på gode kræfter fra
skoletjenesten i Aarhus. Vi regner med igen i 2013 at komme forbi ATU.
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Igennem det meste af 2011 har de daværende skoletjenestekoordinatorer, Nicklaez Rasmussen og Rasmus
Gyldenkerne med forskellige initiativer forsøgt at udvide skoletjenestens portefølje, dels hvad angår egne
tilbud til uddannelsesinstitutionerne, og dels hvad angår samarbejde med lignende organisationer i
Danmark. Det har således ført til oprettelsen af en form for ’FN-Spørgehjørne’ hvor elever, der skriver
opgave eller arbejder med FN-relaterede emner i deres undervisning, kan skrive ind med spørgsmål til
skoletjenesten. Det har været en stor succes, og henvendelser er tikket ind i en lind strøm. Der er desuden
blevet gennemført samarbejde med det Aarhus-baserede O3V – Oplysning om den Tredje Verden, der
udmundede i et orienteringsløb om 2015-målene i Roskilde oktober 2010 samt et samarbejde med
organisationen, SGI-Danmark om udstillingen ’Seeds of Hope’ der handlede om individets egen rolle mht.
problemstillinger som bæredygtighed, menneskerettigheder og respekt for andre kulturer. Det blev
ydermere til et samarbejde med UNFPA i forbindelse med deres udstilling om Verdensborger nr. 7 milliard
på Rådhuset i København november 2011. Det var hensigten, at udstillingen skulle videreudvikles til
undervisningsmateriale målrettet folkeskolens mellemste trin. Dette ligger dog, så vidt vides, stadig i
støbeskeen. Der har desuden været overlap mellem Foreningen DanMUN og Skoletjenesten, hvor
instruktører fra skoletjenesten deltog i afvikling af DanMUN 2011, og hvor medlemmer af DanMUN har
været med ude på skoletjenestens besøg. Et frugtbart samarbejde, vi ønsker at fortsætte i de kommende
år.
Der har i foråret 2012 været udskiftning i Skoletjenestens koordinatorer. Således er Rasmus Gyldenkerne
Nielsen, medkoordinator sammen med Nicklaez Rasmussen siden 2010, blevet afløst af Mikkel Lindberg
Laursen, der har været et aktivt medlem af skoletjenesten siden 2011. Nicklaez og Mikkel deles fortsat om
opgaverne, og har i forbindelse med studiestart august 2012, bistået af sekretariatet gennem opslag på
hjemmesiden samt frivilligjob.dk, iværksat en hvervekampagne med henblik på nye frivillige kræfter. Der
har generelt været stor interesse for at engagere sig som frivillig instruktør i skoletjenesten, og der vil over
efteråret blive afholdt opstartsmøder for nye frivillige. I det lys er det også en glæde at kunne konstatere, at
skoletjenesten ved efterårets begyndelse allerede har ligeså mange aftaler med skoler og gymnasier, som
det var tilfældet, da efteråret 2011 var slut. Målsætningen er at nå op på 10-12 besøg.

3.2.3 - Skoletjenesten i Aarhus
Til og med april 2011 varetog Stinne T. Frederiksen posten som koordinator for Skoletjenesten Aarhus,
hvorefter Anders Trelborg og Theresa Anh Nguyen overtog. I perioden oktober 2010-april 2011, hvor Stinne
var koordinator, besøgte Skoletjenesten Aarhus tre folkeskoler. I perioden maj 2011-juli 2012, hvor Anders
og Theresa var koordinatorer, besøgte Skoletjenesten 8 skoler. Heraf var tre af besøgene MiniMUN’s, mens
resten af besøgene var på folke- og efterskoler med spillet ”I Samme Båd”. I november 2011 afholdte
Anders og Theresa desuden et informationsmøde for de studerende ved Aarhus Universitet, der kunne
være interesserede i at blive en del af Skoletjenesten, hvorved adskillige nye undervisere blev fundet.
Da både Anders og Theresa blev færdige som bachelorer i sommeren 2012, og som følge heraf flyttede fra
Aarhus-området, overdragedes posterne som koordinatorer pr. juli 2012 til Laura Elgaard og Simone
Gundtoft. I perioden juli-september 2012 har Skoletjenesten besøgt to folkeskoler, samt deltaget i
afholdelsen af MiniMUN for Akademiet for Talentfulde Unge i København d. 8. og 10. august. Både i
sommeren 2011 og 2012 deltog et medlem af Skoletjenesten Aarhus i WFUNAs menneskerettighedskursus
i Geneve – i 2011 Theresa Anh Nguyen, og i 2012 Simone Gundtoft. Ligeledes deltog Theresa Anh Nguyen,
Marius H. Salvesen samt Iben Appelt Kvist i april 2012 i NordicMUN, der fandt sted i Nurmijärvi i Finland.
De tilbagemeldinger vi har modtaget fra de besøgte skoler har generelt været meget positive. Siden sidste
beretning lader det desuden til, at flere skoler er blevet bekendte med Skoletjenesten i Aarhus’ eksistens,
da vi modtager en del flere uopfordrede henvendelser, end det tidligere har været tilfældet. Nogle af
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skolerne har tidligere benyttet sig af Skoletjenestens tilbud, mens andre er nye. Blandt henvendelserne er
både folke- fri- og efterskoler. Henover sommeren 2012 er antallet af aktive undervisere i FN-forbundet
Aarhus blevet markant reduceret, hovedsagelig idet en stor del af de tidligere undervisere blev færdige som
bachelorer og flyttede studierne andre steder hen. På nuværende tidspunkt (september 2012) er vi tre
aktive undervisere, og fokus i Skoletjenesten er således først og fremmest på at udvide antallet af
undervisere. Herudover ønsker vi at fokusere på at udvide vores netværk blandt især gymnasierne, og
herigennem få mulighed for at afholde flere MiniMUN’s.

3.2.4 - Folketingsgruppen
Efter valget 2011 har hvert parti udpeget et medlem til FN-forbundets folketingsgruppe:
Jakob Ellemann-Jensen (Venstre), John Dyrby Paulsen (Socialdemokratiet), Per Stig Møller (Det
Konservative Folkeparti), Lone Loklindt (Radikale Venstre), Hans Kristian Skibby (Dansk Folkeparti), Mette
Bock (Liberal Alliance), Lisbeth Bech Poulsen (Socialistisk Folkeparti) og
Christian Juhl (Enhedslisten). Efter en periode med sporadisk kontakt og samarbejde, er der derfor lagt op
til, at gruppen kan etableres som et forum for ”diskussion om Danmarks multilaterale rolle og ageren, på
tværs af Folketingets partier, for at tilstræbe kontinuitet i internationale sammenhænge, og for at sikre
opbakning bag og tilslutning til FN.”
Indtil videre er de konkrete relationer med partierne sket i forbindelse med vores deltagelse partiernes
landsmøder fra september 2012, og ved at invitere folketingsgruppens medlemmer til at være med i FNforbundets indsats i forbindelse med Verdens Bedste Nyheders kampagnedage. R2P-konferencen på
Christiansborg, maj 2011, blev gennemført i samarbejde med Parliamentarians for Global Action, og derfor
kun indirekte i samarbejde med nogle af folketingsgruppens partier.

3.2.5 - FN-forbundets Venner
FN-forbundets formand Jørgen Estrup tog i efteråret 2008 initiativ til at etablere en selvstyrende gruppe af
erfarne FN-folk og andre med stor indsigt i FN-spørgsmål med det formål at styrke FN-idéen og dens
realisering. Dels ved at løfte niveauet for den politiske diskussion via den ekspertise gruppen ville besidde,
dels ved at højne FN-forbundets status og gennemslagskraft i offentligheden, herunder i forbindelse med
kontakten til Folketingets FN-gruppe. Gruppen skulle således først og fremmest ses som et forsøg på at
modvirke den almindelige tendens i den offentlige debat til nedprioritering af multilaterale idéer og
løsninger. Siden starten i foråret 2009 har gruppen omfattet ca. 20 medlemmer, som jævnligt har holdt
møder om presserende problemer inden for det multilaterale område og iværksat initiativer til støtte for
FN-forbundets arbejde. Kredsen fungerer som ’FN-forbundets venner’.
I perioden har FN-forbundets venner afholdt i alt 10 møder, som har fundet sted hos FN-forbundet, på
Christiansborg eller i den nye FN-by. På dagsordenen har bl.a. været: FN og multilaterale aspekter af dansk
udenrigspolitik; FN og EU's udenrigspolitik (FUSP); Libyen og det arabiske forår; bistandsindsatsen i
skrøbelige stater; multilateral bistand i lyset af ny strategi og lovgivning for dansk bistand; FN og internet
styring; erfaringerne fra Rio+20; møde med Folketingets formand om samarbejdsmuligheder; rundvisning i
den nye FN-by. Desuden drøftelse af Folkeuniversitetets FN-forelæsningsrække og andre muligheder for
formidling af FN’s principper og den multilaterale tankegang.
Flere af gruppens medlemmer har løbende haft debatartikler i dagspressen og medvirket i diverse
arrangementer, herunder i 2011 i forbindelse med studiestarten på landets universiteter og højere
læreanstalter. I efteråret 2010 medvirkede flere af gruppens medlemmer i en forelæsningsrække om FN i
regi af Folkeuniversitet under hovedoverskriften ”FN i det 21. århundrede”.
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3.2.6 - DanMUN (Danish Model United Nations)
DanMUN har afholdt Model United Nations i Danmark siden 2006. I 2011 samlede vi omkring 55
studerende fra ca. 15 forskellige lande (bl.a. Sydkorea, Puerto Rico, Polen, Finland) på Hærens Officersskole
ved Frederiksberg Slot til at drøfte sikkerhedssituationen i Somalia, herunder forlængelsen af den FNstøttede AMISOM-indsats i landet. Igen i år vil ca. 50 deltagere fra en lang række forskellige lande mødes i
København for at afprøve FN's institutionelle rammer i praksis og styrke deres forståelse for forskellige
kulturer, diplomatiet samt FN’s struktur og virke.
DanMUN 2012 finder som altid sted i skolernes efterårsferie i uge 42 og falder i år på den 15. - 20. oktober.
Da samarbejdet med Hærens Officersskole blev evalueret vellykket sidste år, har vi igen i år fået lov til at
låne lokaler ved Frederiksberg Slot til konferencen samt til forelæsninger i dagene op til. I år er det
atomtruslen fra Nordkorea, der er på dagsordenen. Nordkorea har længe figureret som en af de mest
eksistentielle sikkerhedstrusler i internationale sammenhæng, og landet er nu i en tilstand af både
økonomisk, social og politisk ustabilitet grundet nylige ændringer. Af samme grund er Nordkorea nu mere
end før afhængig af humanitær bistand og derfor det internationale samfund. Dog er det internationale
samfund ligeledes afhængig af Nordkoreas stabilitet grundet atomtruslen, og dette års scenario udgør
derfor et sikkerhedskompleks, som ikke kan løses let. Vi håber, at vores fokus på Nordkorea vil give en god
basis til et spændende simulationsspil.
DanMUN har igen i år modtaget støtte fra Hermod Lannungs Fond på 60.000 kr., hvilket vi sætter stor pris
på. Det har vist sig meget svært at skaffe økonomiske midler til at afholde MUN's i Danmark, og uden
ovennævnte støtte ville fundamentet for vores arbejde forsvinde. DanMUN har dog i løbet af 2012, som led
i en omorganisering af indsatsområder, valgt at prioritere at oprette en fundraising-arbejdsgruppe, da
stigende priser og ambitioner med at udvide på sigt har betydet, at bidraget fra Lannung og
deltagergebyret ikke længere alene kan dække organisationens udgifter.
DanMUN har brugt det meste af 2012 på at kigge indad. Konferencen i 2011 var den sidste, der blev
arrangeret med hjælp fra organisationens oprindelige stiftere. En større udskiftning har efterfølgende
været nødsaget til at finde sted, og det blev derfor vurderet, at der var et behov for at rekruttere nye
frivillige, at vidensoverdrage og reformulere organisationens værdier og visioner, samt at forblive tro mod
de oprindelige kræfter, som samtidig kunne sætte retning og ambitioner for nye frivillige kræfter. Som led i
denne indsats har vi i 2012 udarbejdet opdaterede vedtægter, udarbejdet en ny vision og mission for
organisationen, samt udført en omfattende rekrutteringsrunde, der har resulteret i 7 nye engagerede og
kvalificerede frivillige i organisationen.
DanMUN har de senere år opprioriteret indsatsen for at gøre sig selv mere synlig udadtil. Det har været
opfattelsen, at organisationens arbejde og indflydelse kunne udbredes væsentligt ved hjælp af en mere
målrettet ekstern kommunikationsstrategi. I denne forbindelse har organisationens frivillige været ude af
huset og gøre reklame for vores arbejde bl.a. i forbindelse med Campus dag 2011 på KU, internationale
forelæsninger på RUC og CBS og ved FN-forbundets arrangement ved kulturnatten 2012. Derudover er en
ny og forbedret hjemmeside under færdiggørelse (www.danmun.dk), og DanMUN har nu – i skrivende
stund – 201 likes på facebook. Vi har også oprettet et twitter (@DanishMUN), hvor vi skriver de mest
aktuelle nyheder om vores konference.

3.3 Oplysning og medlemshvervning
Efter landsmødet i 2010 nedsatte bestyrelsen bl.a. to udvalg, som skulle arbejde med oplysning og
medlemshvervning. Disse to udvalg blev senere slået sammen til medlems- og oplysningsudvalget på grund
af sammenfald i ansvarsområder. I perioden 2010-2012 har udvalget primært koncentreret sig om følgende
arbejdsopgaver:
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Medlems- og målgruppeundersøgelse
I starten af 2011 udarbejdede FN-forbundet en medlems- og målgruppeundersøgelse. Undersøgelsens
konklusioner blev fremlagt bestyrelsen og har fungeret som rettesnor for medlems- og oplysningsudvalget i
perioden derefter.
Fra Nyhedsbrev til GLOBAL
Fra 2011 ændrede FN-forbundets nyhedsbrev struktur og layout samt skiftede navn til GLOBAL – FNforbundets medlemsblad. Bladet udkom 8 gange i 2011 og er indtil oktober udkommet 5 gange i 2012. Med
GLOBAL ønsker vi at sætte fokus på og gå mere i dybden med de FN-relaterede emner, der ikke altid når
med i nyhedsstrømmen, men som ikke er mindre aktuelle af den grund. Bladet udgives fortrinsvist
elektronisk, men et årligt nummer er blevet trykt og udsendt til alle medlemmer.

Hverve- og oplysnings aktiviteter
I efteråret 2011 kunne man møde FN-forbundet på landets universiteter. Her blev FN-forbundets arbejde
præsenteret for interesserede studerende af repræsentanter fra bestyrelsen, repræsentantskabet,
skoletjenesten, sekretariatet og lokale netværk og kredse. Kom og mød os! -kampagnen nåede ud til
studerende på Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde
Universitet, Odense Universitet og Århus Universitet. Lignende oplysnings- og hverveaktiviteter er planlagt
til efteråret 2012 og koordineres af FN-forbundets sekretariat med hjælp fra medlems- og
oplysningsudvalget. En anden type oplysnings- og hvervearrangementer, vi har deltaget i, er
karrierearrangementer om job i FN-systemet. I samarbejde med bl.a. Udenrigsministeriet har vi deltaget i
karrieremøder i marts 2012 i København, på RUC i marts 2012, og i København i maj 2012.

Oplæg om FN – for Skoletjenesten m.fl.
I februar 2012 inviterede FN-forbundet til to aftener med oplæg ved Andreas Sugar, der har arbejdet i FNsystemet i 10 år. Oplæggene var fortrinsvis for medlemmer af Skoletjenesten og DanMUN, men også andre
interesserede deltog. Temaerne for de to oplæg var fredsbevaring og FN i det nye årtusinde.

Globalis
Det interaktive verdensatlas Globalis.dk blev i 2011 opdateret af tre deltidsansatte, finansieret af en
Nordplus-bevilling. Hjemmesiden blev herefter promoveret i FN-forbundets medlemsblad Global samt over
for landets handelsskoler og gymnasier. I 2012 opnåede vi ikke økonomisk støtte til Globalis, hvorfor fokus
var på opdatering og ikke videreudvikling. Dette job varetog FN-forbundets informationspraktikant i
perioden august-december 2012.

Medlemstal
Pr. 12. oktober 2010 havde FN-forbundet 201 individuelle medlemmer og 29 kollektive
medlemsorganisationer, der havde betalt kontingent. Pr. 12. oktober 2012 har FN-forbundet 251
individuelle medlemmer og 34 kollektive medlemmesorganisationer, der har betalt kontingent.

3.4. FN-forbundets kommunikation
Hjemmesiden www.fnforbundet.dk er sammen med vores Facebook-side
www.facebook.com/FNforbundet.dk FN-forbundets primære platform for kommunikation både indadtil og
udadtil. De to sider forsøges så vidt muligt at supplere hinanden i forhold til emner, så der er en vis
genkendelse for brugerne, når de går fra den ene side til den anden; hvor Facebook udmærker sig ved
hurtigt at kunne bringe aktuelle nyheder eller budskaber på lidt skæve eller utraditionelle måder, er
hjemmesiden der, hvor den mere uddybende baggrund og videre information hentes. Begge sider ligger
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pænt i antal besøgende: På Facebook har vi knap 600 ”likes”, og godt 1.100 ugentlige besøg, og
hjemmesiden har hver måned det sidste år haft mindst 2.400 besøgende (bortset fra feriemånederne), op
til godt 4.700.
Medlemsbladet GLOBAL dækker FN-aktuelle emner af interesse for dem, der allerede har en viden om FN,
men det er også også et blad for dem, hvis kendskab er mere perifert. Mange af vores medlemmer er ikke
’eksperter’ eller nogen, der på samme måde som vores bestyrelse eller udvalg, beskæftiger sig med FN og
internationale forhold i hverdagen. Bladet har fået en god modtagelse, siden det kom ud i 2011 og ligger
flot i antal læsere med i snit 1.100 antal læsere pr. nummer på www.issuu.com.
Af udfordringer på kommunikationsfronten ligger især tre:
1) At skabende en enslydende profil for diverse kommunikationer udadtil
2) At skabe en følelse af ejerskab/loyalitet blandt medlemmer til FN-forbundets
kommunikationsplatforme, hvad der også vil hjælpe til at sprede
3) Kendskabet til FN-forbundet
Det er klart, at FN-forbundets kommunikation vil blive nemmere den dag, det politiske udvalgsarbejde
bliver mere koordineret. Selvom vi er nået langt, er kommunikationen alt for ofte præget af en vis tilfældig
karakter både i forhold til hyppighed (kommunikation af egne aktiviteter) og emner (mangel på konsistens),
og en hvis koordination af det politiske arbejde på tværs af udvalgene, ville være et stort skridt i forhold til
at opbygge en pålidelig profil for brugere af FN-forbundets medier.

Presse og medieomtale
I aktivitetsoversigten for perioden ultimo oktober 2010 til 2012, omtales ca. 70 tilfælde af medieomtale,
hvor FN-forbundets udtalelser citeres, eller hvor medlemmer af bestyrelsen er involveret i debatindlæg,
kronikker, interviews og lign.

3.5 Økonomi og projekter
Ved landsmødet i 2010 blev det besluttet at kvalificere FN-forbundets arbejde og styrke det økonomiske
grundlag ved at udvikle en projektportefølje. Projekterne skulle dreje sig om advocacy, oplysning og
kapacitetsopbygning, hvor vi kan støtte opbygning af FN-forbund og civilsamfundsnetværk i f.eks.
Østeuropa og i udviklingslande. For at støtte gennemførelsen af disse planer nedsatte bestyrelsen et
projektudvalg. Projektudvalget har i samarbejde med sekretariatet haft ansvaret for de fleste internationale
projekter, som er afholdt i FN-forbundets regi eller hvor FN-forbundet har været partner. I nogle tilfælde
desuden i forbindelse med nationale aktiviteter, der ikke naturligt har været placeret i andre udvalg.
Projektudvalget har været opsøgende i forhold til at skaffe fondsmidler, der kan støtte og udvikle FNforbundets arbejde i overensstemmelse med de vedtagne politiske og organisatoriske prioriter. Der har
således været lagt vægt på, at projekterne synliggør forbundet og fremmer rekruttering af nye medlemmer.

Driftstilskud
På baggrund af de årlige finanslovsforhandlinger og -forlig har FN-forbundet årligt modtaget kr. 1.800.000
over finansloven. Dette tilskud er fortsat en forudsætning for, at FN-forbundet er i stand til at opretholde et
sekretariat med tilhørende møderum til brug for interne og for offentlige møder.
Fra Undervisningsministeriets Tips- og Lotto-midlers matematisk pulje til drift har vi i 2010 modtaget kr.
55.700,- og i 2011 kr. 59.700,-. Beløbet for 2012 er endnu ikke kendt.
Fra Styrelsen for Bibliotek og Medier opnåede vi et begrænset tilskud på kr. 2.500,- til
distributionsomkostninger i forbindelse med udsendelse af to numre af medlemsbladet Global.
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Organisationsudvikling
Bevillingen fra Dansk Folkeoplysnings Samråd i 2010 på kr. 49.000,- til undersøgelsen ”Multilateral
Folkeoplysning og FN-forbundets rolle?”, blev i 2010 og 2011 omsat til medlems- og
målgruppeundersøgelse samt internt seminar om resultaterne. Resultaterne har været værdifulde for
bestyrelsens arbejde for at styrke medlemsbasen og for organiseringen af arbejdet i bestyrelse og udvalg.
Et projekt i forbindelse med frivilligåret 2011 blev gennemført på initiativ af Foreningen NORDEN og med
støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Sigtet var at skabe debat om frivillighed inden for det idébaserede
foreningsarbejde. Resultaterne harmonerede godt med FN-forbundets ideer om øget inddragelse af
frivillige i arbejdet både i den formelle organisationsstruktur og i forbindelse med enkeltstående aktiviteter.

Indsamlinger
FN-forbundet er repræsenteret i Stop Sult Fonden og har fortsat deltaget i fondens arbejde som
medarrangør af den globale velgørenhedsmarch til fordel for FN's Fødevareprogram (WFP): Walk the
World. I 2011 gik 450 mennesker på gaden i København for at støtte op om WFP's arbejde med
bekæmpelse af sult. FN-forbundet var ikke med i 2012.
Den af WFUNA igangsatte indsamling til jordskælvsofre i Pakistan, hvor der bl.a. blev samlet ind blandt
deltagerne til landsmødet 2010, gav et meget begrænset udbytte: kun kr. 2.053,-

Undervisningsmaterialer
Fra Undervisningsministeriets midler til undervisning og folkeoplysning modtog vi i 2010 kr. 105.000 til
udarbejdelse og produktion af brætspillet ”En verden på spil”, udviklet i samarbejde med Stop Sult Fonden
og FN’s fødevareprogram (WFP) for at oplyse om FN, og hvordan FN arbejder med fødevaresikkerhed i
verden. Yderligere bevillinger blev modtaget fra Dansk Folkeoplysnigs Samråd (kr. 49.500,- i 2010) og fra
Lannung-fonden (kr. 90.000,- i 2011). ”In-kind”-bidrag er modtaget fra TNT, der distribuerer spillet gratis til
op til 500 uddannelsesinstitutioner, og fra Bohemian, der har bidraget med grafisk design til stærkt
reduceret pris. Spillet er nu færdigproduceret og lanceret den 24. oktober 2012.
Lannung-fonden har også i 2012 givet bidrag til opdatering af rolle- og læringsspillet ”I Samme Båd”.
Bevillingen fra NordPlus Lingua til de nordiske FN-forbund, til online undervisningsmaterialet ”Globalis”, i
alt kr. 300.000,- for perioden 2010-2011, blev i Danmark brugt til opdatering af landefakta og til marketing
overfor skoler. Ansøgning på godt kr. 30.000,- til en tredje projektperiode fra 2012 blev afvist.
Fra Danidas oplysningsbevilling modtog vi i 2011 afslag på fælles ansøgning med O3V til ”Du har Ret! Et sæt
plakater for 4.-6. klasser om FN’s konvention om barnets rettigheder” med tilhørende skolebesøg, på kr.
241.000.
Fra Danidas oplysningsbevilling modtog vi i 2012 afslag på fælles ansøgning med Ungdomsbyen og
Coffeeroad til gennemførelse af spillet ”ToughRoad – Spil for dit liv” i Ungdomsbyen, på kr. 144.000,-

R2P
Fra Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste opnåde vi en bevilling på kr. 49.000 til afholdelse af R2Pkonference på Christiansborg, den 17. maj 2011. Denne blev gennemført i samarbejde med
Parliamentarians for Global Action og The International Coalition for the Responsibility to Protect. Blandt
talerne var udenrigsminister Lene Espersen, politikerne Mogens Lykketoft, Niels Helveg Petersen, Holger K.
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Nielsen og Naser Khader, redaktør Bo Lidegaard og forskerne Martin Mennecke, Anders Henriksen og
Tonny Brems Knudsen.
I December 2010 afholdte FN-forbundet konferencen: "The concept of Responsibility to Protect (R2P) and
the role of the United Nations in conflict prevention, particularly regarding the Black Sea Area" på Borups
Højskole i København. Her deltog bl.a. direktøren for ” The International Coalition for the Responsibility to
Protect”, Ms. Doris Mpoumou. Blandt deltagerne var også repræsentanter fra FN-forbund i flere
østeuropæiske lande, som de følgende dage deltog i et Sortehavsseminar på Den internationale Højskole i
Helsingør. På dette seminar udvekslede deltagerne fra FN-forbundene i Georgien, Armenien, Kroatien,
Serbien og Moldova erfaringer, og i workshop-form arbejdede de med udfordringer, barrierer og ønsker, de
havde i forhold til deres arbejde i organisationerne. Man tog udgangspunkt i R2P, menneskerettigheder og
opbygning og konsolidering af demokratiske organisationer.
Aktiviteterne blev støttet af Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde og fra Lannung-fonden, der i
2010 uddelte kr. 77.500,-. En del af Lannung-fondens bevilling for 2012 kan bruges til temabog om R2P.

Rio+20
Til deltagelsen på Folkemødet på Bornholm 2012, modtog vi tilskud fra Lannung-fonden, samt yderligere kr.
8.900,- fra 92-gruppen, hvorfra vi også blev bevilget kr. 5.000,- til ”live stream” fra Rio+20 og kr. 15.000,- til
fælles decentrale Rio+20-aktiviteter. De to sidstnævnte bevillinger blev ikke udnyttet, da en anden
organisation påtog sig ”live stream”-opgaven, og da vores decentrale oplysningsaktiviteter (i Aarhus og
Aalborg) ikke blev gennemført i fællesskab med andre. FN-forbundets deltagelse i Rio+20 blev finansieret
via 92-gruppen.

Iran
Fra den statslige ”Fond for dialog og samarbejde om køn og kvinders rettigheder i mellemøst-regionen”,
administreret af KVINFO, modtog vi i 2010 kr. 33.500,- til forundersøgelse til samarbejdsprojekt med det
Iranske FN-forbund, ”Democracy through Civil Society”, som opfølgning på tidligere afholdte seminarer i
Iran om emnet demokratisk kultur og NGO’ernes rolle. Til det påtænkte efterfølgende projekt, havde
partnerne (FN-forbundet, Organization for Defending Victims of Violence, og FN’s Informationskontor i
Teheran), opnået en bevilling på godt kr. 600.000,-, men pga. sanktionerne mod Iran kunne pengene ikke
overføres og projektet ikke startes, hvorfor bevillingen bortfaldt ved udgangen af 2011.

Sig nej til vold mod kvinder
Fra Ligestillingsministeriet opnåede vi en bevilling på kr. 32.000,- til at producere udstilling under temaet
”Sig nej til vold mod kvinder”, baseret på de bedste bidrag til europæisk konkurrence initieret af UNRIC.
Udstillingen blev åbnet af ligestillingsministeren den 2. december 2011 i ”2200kultur”, og blev
efterfølgende ophængt på Kvindemuseet i Aarhus. Senest var den udstillet i forbindelse med konference
mod partnervold, afholdt af Socialdemokratiet i Roskilde september 2012.

Europæiske ungdomsseminarer
Med støtte fra EU-programmet ”Youth in Action” har FN-forbundet foreløbig afholdt tre seminarer af hver
10 dages varighed, hvor frivillige fra en række europæiske lande har fået værktøjer til at arbejde med
emner som deltagerdemokrati, foreningsdannelse, menneskerettigheder, konfliktløsning og tillige har fået
indsigt i internationalt projektarbejde og støttemulighederne hertil fra EU-systemet. Fondet for Fred og
Internationalt Samarbejde har støttet deltagelse fra skoletjenesten.
I sommeren 2011 gennemførtes seminaret “Not My Conflict” i Moldova med deltagelse fra Moldova,
Georgien, Storbritannien og Danmark. Blandt partnerne var nogle af de organisationer, der havde deltaget
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på sortehavsseminaret i Helsingør. Det var lykkedes at få deltagelse fra udbryderregionerne i både Moldova
og Georgien, som rummer de potentielle alvorligste konflikter i Europa i dag. Med hjælp fra deltagerne fra
Transnistria lykkedes det for en del af seminarets deltagere at komme på en kort tur til det ellers så lukkede
område. Tilskuddet var på godt kr. 126.000,I januar 2012 gennemførtes kurset “Training for Trainers in Human Rights Education” på feriecentret i
Slettestrand i Nordjylland med deltagere fra Danmark, Rumænien, Polen, Tyrkiet, Kroatien og Estland.
Formålet med kurset var at give deltagerne redskaber til at arbejde videre med uddannelse indenfor
menneskerettigheder. Blandt emnerne var flygtninges rettigheder, the Responsibility to Protect (R2P),
børnerettigheder, FN og EU. Kurset afsluttedes med at kursisterne fik til opgave at give en præsentation af
deres egne oplevelser af menneskerettighederne i hjemlandet. Det skete i tilslutning til præsentationen i
Aarhus af udstillingen ”Sig nej til vold mod kvinder” på Kvindemuseet, hvortil midler var givet af
Ligestillingsministeriet. Tilskuddet til kurset var på godt kr. 183.000,I sommeren 2012 havde vi endnu engang fået støtte fra EU-programmet ”Youth in Action”, denne gang til
seminaret ”First Step” med emnet demokrati og deltagelse, der fandt sted i Chisianu i Moldova. Deltagerne
var fra Danmark, Moldova, Georgien, Ukraine, Litauen og Rumænien. Formålet var at give nogle lokale unge
ledere basisværktøjer til at starte og drive en lokal forening. Tilskuddet var på kr. 135.000,Projektudvalget har arbejdet med planer for flere internationale ungdomsseminarer, og der er allerede
givet støtte fra EU til yderligere et seminar. Samarbejdet med partnere i Georgien har resulteret i udvikling
af projektplaner vedr. udvikling af undervisningstilbud i lejre for internt fordrevne. Der har været
forhandlinger med CISU (tidligere Projektrådgivningen) om støtte. Selv om de her nævnte projekter har
haft sigte mod udvikling af internationalt samarbejde på ungdomsområdet, så er de også med til generelt
at give viden om organisationsudvikling til gavn for alle medlemskategorier. Mange af de danske deltagere
er blevet aktive frivillige i FN-forbundet.
Vi har søgt om støtte fra EU’s Aktive Unge-pulje til gennemførelse af projekter i 2013: ”Training of trainers
in Human Rights Education” i Danmark, kr. 178.000,-, og ”Millennium Citizen” i Moldova
kr. 148.000,-

Studieture, rejser og internationale møder
Via bevilling fra Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde, har vi kunnet støtte ungdomsdeltagelse i
internationale aktiviteter (bl.a. Nordisk MUN i Sverige i 2011, WFUNA’s menneskerettighedskurser i
Geneve, juli 2011 og juli 2012, og tidligere nævnte træningsseminarer i Moldova og Danmark, 2011 og
2012), samt støtte til FN-forbundets samarbejde med/i WFM og WFUNA.
Der arbejdes med studieture i efteråret 2012 til de internationale domstole i Haag, hvortil er opnået tilskud
fra Lannung-fonden, samt til de besatte områder i Vestsahara, hvortil er opnået tilskud fra
Græsrodsfonden. Projektudvalget har endvidere arbejdet med forslag til studietur til FN i New York.

4. Samarbejde med andre organisationer og institutioner
4.1 Nationalt
Som nævnt er det vigtigt for FN-forbundet at indgå i netværk og tæt samarbejde med andre
organisationer, og vi har i perioden søgt at fastholde og udvide vores kontaktflader.
Vores kontakt med FN-organisationerne har dels været med UNRIC (FN’s vesteuropæiske
informationskontor i Bruxelles), hvor vi på baggrund af UNRIC’s konkurrence om vold mod kvinder, i 2011
og 2012 kunne udstille de bedste plakater i København, Roskilde og Aarhus, hvor bl.a. ligestillingsminister
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Manu Sareen medvirkede. Dels med de nordiske FN-repræsentationer i København for UNDP, UNFPA og
WFP, men hvor vi i 2012 også kom tættere på UNICEF og WHO’s Europæiske regionskontor.
Omkring ”Walk the World” har FN-forbundet et tæt samarbejde med WFP, hvor FN-forbundet
administrerer ”Stop Sult Fonden” og er repræsenteret i Fondens bestyrelse ved næstformand Trine
Marqvard Jensen, men hvor FN-forbundet i 2012 ikke medvirkede som arrangør af selve marchen.
FN-forbundet er medlem af 92-gruppen, Forum for Bæredygtig Udvikling, som er det policy-forum, hvor vi
arbejder tættest sammen med miljø- og udviklings-NGO’er omkring Danmarks internationale forpligtelser
på miljø- og udviklingsområdet. Det var bl.a. gennem 92-gruppen, at FN-forbundet deltog i FN’s
bæredygtighedskonference, Rio+20.
FN-forbundet er medlem af NGO Forum, der fortsat udvikler sig fra at være et kontaktudvalg mellem
bistands-NGO’er og tidligere udviklingsministre, over at være et forum for diskussion og påvirkning af dansk
bistandspolitik, til også at være involveret i FN’s 2015 Mål. I samarbejde med Danida og UNDP står NGO
Forum bag kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder”, som FN-forbundet indgår aktivt i.
FN-forbundet er medlem af DanWatch, og det var via dette medlemskab, at vi kom i gang med dialogen
med G4S og deres engagement på den besatte Vestbred i Mellemøsten.
FN-forbundet er medlem af Danmarks Fredsråd, hvor Lave Broch fortsat er den ene næstformand.
FN-forbundet er fortsat kontaktpunkt i det brede netværk af NGO’er, der arbejder med
menneskerettigheder, og Jørgen Estrup og Ole Olsen repræsenterer FN-forbundet i IMR, mens Erik Arnsted
er indtrådt i økonomiudvalget i IMR’s bestyrelse.
FN-forbundet medvirker fortsat i den årlige Ruslandskonference, hvor Dansk-Russisk Forening er primus
motor; Jørgen Estrup er medlem af Foreningens præsidium.
Fleming Thøgersen repræsenterer FN-forbundet i CISU (tidl. Projektrådgivningen) og Dansk Folkeoplysnings
Samråd; Jørgen Estrup har været ministerudpeget til det tidligere Rådet for Internationalt
Udviklingssamarbejde; Tue Magnussen og Bente Rich repræsenterer FN-forbundet i UNICEF Danmark; Jens
Vexø er medlem af Østersø NGO Netværket (tidl. DANFØ); Anne Berit Larsen sidder i RIKO; Torben Jacobsen
er valgt til MS’ Råd; og i Dansk Flygtningehjælp sidder Jørgen Estrup og Bente Rich i repræsentantskabet og
Bente Rich i deres Asyludvalg.
Linda Herzberg deltog i samarbejdet vedr. Auschwitz-dagen, indtil dette samarbejde blev nedlagt tidligere i
år, og ligeledes har vi i perioden udpeget repræsentanter til netværk, der ikke (længere) er kontinuerligt
fungerende: Den Danske Burma Komité, Palæstina Lobbygruppen, Netværket for oprindelige Folk, og NGOkontaktudvalget om menneskerettigheder.
FN-forbundet er dertil medlem af Dansk Kvindesamfund, UNICEF Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Dansk
Folkeoplysnings Samråd, CISU (tidl. Projektrådgivningen), Genvej til Udvikling, NGO Forum, 92-gruppen,
DanWatch, RIKO og Esperantoforeningen for Danmark.

4.2 Internationalt
WFUNA

17

Verdensforbundet af FN-forbund (WFUNA), som FN-forbundet er medlem af, har ikke holdt overordnet
”plenary” siden Seoul, august 2009, men umiddelbart efter landsmødet finder det næste sted i Rio de
Janeiro. I forhold til WFUNA’s eksekutivkomite ønsker FN-forbundet ikke at stille op, da vi ikke har
ressourcerne til at varetage medlemskabet, hvorfor vi fortsat ”står over” i forhold til det ellers etablerede,
nordiske rotationsprincip.
På europæisk niveau mødes vi med de andre FN-forbund én til to gange årligt, i hhv. Bruxelles (med særligt
fokus på relationen mellem EU og FN, og hvor man kan mødes med FN’s regionale informationskontor),
og/eller i Geneve (traditionelt i forbindelse med samling i FN’s Menneskerettighedsråd).

WFM
FN-forbundet har i den forløbne periode deltaget aktivt i arbejdet i World Federalist Movement (WFM),
hvor Jørgen Estrup og Bente Nielsen er medlemmer af Council, som mødes én gang årligt. Bente Nielsen er
desuden medlem af Executive Committeee. WFM har i den forløbne periode haft fokus på følgende
programområder: Arbejde i NGO-koalitionen for styrkelse af den Internationale straffedomstol,
Menneskelig sikkerhed og forebyggelse af konflikter, herunder ikke mindst arbejdet med Responsibility to
Protect, arbejdet med FN’s Peace Building Commission, reformer af FN-systemet, specielt med fokus på
Sikkerhedsrådet.
WFM havde sin 5-årlige kongres i Winnipeg, Canada i juli 2012. WFM’s programområder blev konsolideret,
og den største politiske debat var om, hvorvidt WFM skulle gå ind for afskaffelse af atomenergi. Forslaget
blev forkastet – først og fremmest ud fra en argumentation om, at det var svært at se FN-vinklen i forslaget.
WFM fik delvis ny ledelse, da James Christie, Canada blev afløst af Fernando Iglesias, Argentina som
formand for Council. Der skete også enkelte ændringer i Executive Committee, hvor bl.a. Bente Nielsen
trådte ud og blev afløst af Kjartan Almeningen, Norge. Til gengæld blev Bente Nielsen valgt til kasserer.

Nordisk samarbejde
De nordiske FN-forbunds informationsmedarbejdere har i perioden samarbejdet i forbindelse med
udviklingen af online undervisningsmaterialet ”Globalis”, og generalsekretærer og de fleste formænd
mødes én til to gange årligt til overordnet, fællesnordisk møde. Det ene møde foregår traditionelt i
København med deltagelse af repræsentanter for FN’s organisationers nordiske kontorer, og i 2012 blev
mødet udvidet til også at omfatte et møde med interesserede bestyrelsesmedlemmer om prioriteter og
organisationsudvikling hos vores nordiske kolleger.

5. Sekretariatet
Oktober 2010 bestod sekretariatet af to fuldtidsansatte, to deltidsansatte, samt en ansat i tidsbegrænset
stilling. Dertil to tidsbegrænsede praktikanter og ansatte med løntilskud. I løbet af 2011 omfattede den
permanente bemanding to fuldtidsansatte og to deltidsansatte personer, og dertil i alt 8 personer i
midlertidige og/eller tidsbegrænsede stillinger (praktikanter, løntilskudsberettigede, frivillige og andre).
Oktober 2012 består sekretariatet af to fuldtidsansatte og en deltidsansat. Dertil tre tidsbegrænsede
praktikanter og ansatte med løntilskud. I perioden har vi haft flere korttidstilknyttede medarbejdere.
FN-forbundets lokaler anvendes af mange brugere. Udover vores egne interne møder, så holdes åbne
møder og arrangementer, hvor der i landsmødeperioden har været omkring 35 offentlige arrangementer.
Vi tager imod skoler og andre grupper, og FN-forbundets Venner, Skoletjenesten, DanMUN, RIKO og andre
benytter sekretariatet til møder og arbejde.
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