Referat fra FN-forbundets repræsentantskabsmøde lørdag 2. november 2013 i
VerdensKulturCenteret på Nørrebro, København
Til stede: Jørgen Estrup, Andreas Hansen, Alexander Bergstrøm, Flemming Thøgersen, Linda Herzberg, Louis William
Møllerfors, Miriam Moazzeni, Birgitte Husmark, Flemming Olsen, Asger Pedersen, Jørgen Olsen, Ole Olsen, Bente
Rich, Lars Josephsen, Mads Fritzbøger, Jørn Boye Nielsen, Maj Rørdam Nielsen, Sven-Erik Bolt Magnussen, Carl Erik
Foverskov, Torben Jacobsen, Lave Broch, Helle Martinussen, Bent Christensen, Jens Vexø, Niels Johan Juhl-Nielsen,
Erling Kjær, Poul Gerhard Kristiansen, Anne Berit Gaia Larsen, Ileana Schrøder og Trine M.N. Jensen (dirigent)
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Yvonne Petersen, Tobias Staun, Mika Rye, Anne Kathrine Hermansen og Anne
Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Bente Nielsen, Morten Thulstrup, Jane Finnerup Johnsen, Karsten Fledelius, Viktor Emil Sand Madsen,
Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Ane Skjødsholm, Thomas Sjöberg Neergaard, , Morten Beck Christensen, Susanne
Langer, Dorte Munch, Majid Tim Zakaria, Henriette Vestergaard Andersen, og Anders Trelborg (orlov).

Formanden lagde ud med at byde velkommen, og gik derefter videre med Status på strategi og
handlingsplan, hvor han præsenterede et udpluk af den politiske aktivitet, FN-forbundet har sat i
værk siden sidst (se vedhæftede slides). Næstformanden gav derefter et overblik over de
organisatoriske aktiviteter (se ligeledes vedhæftede slides), inden turen gik til
udvalgsformændene, der præsenterede ét af deres fokusområder, som de have arbejdet særligt med
siden sidste repræsentantskabsmøde. Menneskerettighedsudvalget orienterede om den vellykkede
Christiansborgkonference ’Hvorfor rejser de ikke bare hjem?’; Bæredygtighedsudvalget om deres
arbejde for og med civilsamfundets involvering i post2015-processen, og; Fred og
Konfliktløsningsudvalget om deres kommende konference om Vestsahara lørdag den 18. januar
med deltagelse af udenrigsminister Villy Søvndal.
Ordet blev givet frit.
*Der blev efterspurgt et større fokus på milepæle i indhold fremfor proces. F.eks. i forhold til
arbejdet med 2015 Målene – hvor står vi, og hvad konkret skal vi arbejde videre med? Eller i
forhold til Syrien, hvor der på trods af Sikkerhedsrådets handlinger stadig foregår massive
menneskerettighedskrænkelser – nogen må fortælle det.
*Det blev foreslået, at tage kritikken af ICC fra de afrikanske ledere op.
*Der blev spurgt til kurserne i Nordjylland/Moldova.
*Der blev opfordret til at huske Sverige i forbindelse med arbejdet med Vestsahara. Sverige, der –
som en af de få – har en god track record fsva. Vestsahara.
*Der blev opfordret til at stille forslag i NGO Forum om at rette op på afskæringen af de frivillige
organisationer, der har hovedsæde udenfor København, med eks. Rejsedækning.
*Der blev opfordret til at tage en diskussion af kampagnen ’Verdens Bedste Nyheder’, og hvor
hensigtsmæssig budskabet for kampagnen egentlig er.
*Der blev udtrykt glæde over det gentagne budskab fra FN-forbundet til Regeringen om at få
Danmark tilbage på FN-sporet, men det blev også foreslået, samtidig at kigge kritisk på den
langsommelighed, der alt for ofte er tilfældet med udsendelsen af FN-soldater

*Der blev spurgt til situationen fsva. bemandingen af bogholderposten.
*Der blev efterspurgt en form for forum for de mange udvalg og interessegrupper for at lette
kommunikationen og hindre overlap.
*Der blev spurgt til Saudi Arabiens uforudsete afslag til et sæde i Sikkerhedsrådet
*Der blev spurgt til det europæiske arbejde i forhold til FN-reformer – hvis overhovedet noget.
Specifikke kommentarer/spørgsmål blev henvist til udvalgene, og specifikke spørgsmål vedr.
kursusaktivitet til hovedkasserer Flemming Thøgersen. Øvrige kommentarer blev taget til
efterretning. Generalsekretæren oplyste, at nej, der er ikke fundet nogen løsning på
bogholdersituationen, og at der arbejdes på en ny hjemmeside, hvor man muligvis kan indtænke et
forum for medlemmer/aktive.
Fremlæggelse og behandling af udtalelser foregik relativt presset af tiden, men to arbejdsgrupper
arbejdede igennem frokosten med indleverede ændringsforslag, og kunne derpå præsentere
udtalelsen: Danmark tilbage på FN-sporet - ingen militære interventioner uden FN-mandat,
der blev enstemmigt vedtaget. En vis debat vedr.. udtalelsen: Afviste asylansøgere skal sikres
basale rettigheder mundede ud i et mandat til arbejdsgruppen for at færdiggøre den.
Begge udtalelser kan findes vedhæftet.
Evt.
Der blev gjort opmærksom på de kommende arrangementer, hhv. den årlige Ruslandskonference
den 15. november og Krystalnatten den 9. november
Bente Rich orienterede om Flygtningehjælpens landsindsamling den 10. november.
Landsformanden takkede for god ro og orden, og mødet gik dermed over i den åbne del, hvor
medlemmer af FN-forbundet var inviteret til at deltage i debatten med landsformanden selv og
forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, Helle Munk Ravnborg under overskriften: Et revitaliseret
FN? På baggrind af deres deltagelse i den danske parlamentarikerdelegation til FN’s 68.
Generalforsamling i New York.

