FN-forbundets landsmøde den 28. april 2019
1) Velkomst, åbning og godkendelse af forretningsorden
Mødet blev afholdt i Frivillighuset Trøjborg i Aarhus, og Kurt Nielsen fra lokalnetværket fortalte om
huset. Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen. Forretningsordenen blev godkendt.
2) Valg af dirigenter, landsmødesekretær, stemmetællere og redaktionsudvalg
Kurt Mosgaard og Berit Asmussen blev valgt til dirigenter og Torleif Jonasson som
landsmødesekretær. Landsmødet blev konstateret beslutningsdygtigt og lovligt indkaldt.
Tidsplanen for landsmødet blev godkendt. Dirigenten orienterede, at 63 personer var til stede,
hvoraf 46 havde stemmeret.
Valgt til stemmeudvalget: Kurt Nielsen, Poul Brandrup, Daniel Nielsen, Jannie Dengaard
Valgt til redaktionsudvalget: Jørgen Estrup, Kjeld Aakjær, Ditte Ingemann, Kurt Mosgaard
3) Beretning
Den politiske beretning
Landsformand Jørgen Estrup fremlagde den politiske beretning, der blev indledt med Mikkel Vedby
Rasmussens artikel i Altinget ’Kan internationalt samarbejde stadig skabe fred?’, hvori der lå en
bekymring for, om FN og Verdensmålene i virkeligheden bare skygger for en stigende nationalisme
og interessemodsætninger, hvilket sidst i oplægget blev dementeret.
Danmark støtter processen og initiativer fra FN, men i aktiv deltagelse ligger Danmark nummer 90
ud af 124 lande. Dårligt ry hos dele af de fredsbevarende styrker samt vetoretten har skabt en
skepsis til FN hos mange danskere. FN-forbundet skal derfor bakke op om nødvendigheden af det
internationale samarbejde. Dette er i den forgangne periode blandt andet gjort ved afholdelse af
ekspertkonferencen: ʻFN’s rolle for fred og sikkerhed’ i februar. FN har stadig en stor betydning i
fredsarbejde – og der er i den grad stadig brug for det forum for multilateralt samarbejde – også
selvom det er under pres.
Danmark blev fra januar i år medlem af FN’s Menneskerettighedsråd efter en kampagne under
sloganet ‘Dignity, Dialogue and Development’, hvilket er et vigtigt politisk signal. Danmark havde
varslet at ville arbejde for reformer og stemte på første møde imod samtlige punkter under pkt. 7.
Det syntes umiddelbart mærkeligt, men det viste sig at være en koordinering af alle EU-kredsens
medlemslande, hvilket kunne være en markering af nødvendighed for en bedre og mere
konstruktiv vej til beskyttelsen af menneskerettigheder i Israel-Palæstina konflikten.
Den danske FN-mission i Genève har spillet en central rolle i forhold til vedtagelsen af flygtningeog migrant ʻcompacts’ i december. Selvom det holdt hårdt – og USA stemte imod begge aftaler –
er det dog positivt, at støtten til UNHCR’s arbejde er fastholdt. Grundet megen misinformation i
Danmark forud for vedtagelserne afholdt FN-forbundet i februar - i samarbejde med andre aktører
– en Christiansborg konference, der understregede behovet for styrket internationalt samarbejde.
Konferencen mundede endvidere ud i centrale anbefalinger, der er videregivet til danske politikere.
Det ser ud til, at der nu er faldet ro på og slået en sløjfe om diskussionen i Rådet for
Menneskerettigheder under IMR – efter debatten om tolkning af Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention (EMRK) og kritikken af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol (EMD). Der lader til at være enighed om at forene kræfterne i
opbakning til EMRK, EMD – og menneskerettighederne. I regi af IMR under ledelse af anti-tortur
1

organisationen DIGNITY har FN-forbundet sammen med andre NGO’er medvirket til udarbejdelse
af rapport om danske forhold relateret til problemer dækket af ’the Convention for the Prevention of
Torture’.
Verdensmålene for bæredygtig udvikling har heldigvis appelleret til et folkeligt engagement, men
politisk halter det. Den dansk-nationale handlingsplan er uklar og uambitiøs – og der er stadig brug
for et folkeligt pres. FN-forbundet har blandt andet bidraget til den danske spotlight rapport i forhold
til mål 8 og mål 16. Verdensmålene udgør en helhed, men det er også en dagsorden med
dilemmaer. Sociale spændinger ulmer flere steder og understreger behovet for at sikre de sociale
rettigheder – med respekt for den langsigtede bæredygtighed. Realisering af verdensmålene er
betinget af, at der findes forståelige og holdbare svar. FN-forbundet vil i den kommende periode
bruge 100-året for oprettelsen af ILO til at sætte fokus på dette.
Der er udfordringer i såvel FN’s Generalforsamling og Sikkerhedsråd, men der er enighed om en
lang række vigtige fredsbevarende missioner – og FN sætter stadig den globale dagsorden for
klima og bæredygtig udvikling. Multilateralisme er ikke en mulighed, det er en nødvendighed.
./. Den fulde politiske beretning blev efterfølgende uddelt
Den organisatoriske beretning
Næstformand Trine Marqvard Jensen fremlagde den organisatoriske beretning, der denne gang
var kort, da det kun er et halvt år siden sidste landsmøde. Indledningsvis berettede hun, at den nye
hjemmeside nu er i luften – om end der stadig er tilføjelser og justeringer på vej. Nyt design og
mobilkompatibilitet gør, at den løbende kan udbygges.
I det sidste halve år har FN-forbundet haft 75 udadvendte aktiviteter og har gennem dem nået ud til
omkring 3000 mennesker. Blandt aktiviteterne er:
Deltagelse i de politiske partiers landsmøder. Københavnskredsens Skyggerapport for København
Kommunens implementering af Verdensmål ene, der har ledt til videre samarbejde blandt
organisationerne. I Aarhus har der været debatmøde ’Den fremtidige udvikling i Afrika og Relation
til Europa. Skoletjenesten har afholdt fællesweekender med fokus på lektionsplaner, materialer,
erfaringsudveksling og besøg i FN-byen. Kredsene har også afholdt fællesweekend – blandt andet
med fokus på FN-forbundets udfordringer og muligheder, samarbejde med kommuner - og fagligt
oplæg om fredsopbygning. I Aalborg har der været mange gode aktiviteter og endvidere er
kredsformanden valgt til næstformand i Aalborg Kommunes bæredygtighedsudvalg. Der har været
debatmøder i Aarhus. Både i København og Aarhus har der været åbning af udstillingen
Childmothers – sidstnævnte med indvielse af Kronprinsessen. UNYA Denmark har været meget
aktive i Nordjylland – men også i København, hvor der har været afholdt Case Competition.
DanMUN har afholdt konferencen ’Iran Nuclear Deal’. Af internationale projekter har der været
afholdt aktiviteter i projektet United in Change. Den 10. december var der uddeling af
Menneskerettighedsfolder på Konges Nytorv. Foråret har budt på to Christiansborg konferencer:
’The future of the UN in international peace and security’ vedrørende FN’s betydning i
fredsbevarende arbejde samt ’Globale løsninger for flygtninge og migranter’ vedrørende de to FN
compacts.
Af kommende aktiviteter blev blandt andet nævnt konference for markering af ILO 100 år,
tilstedeværelse på Folkemødet med mange forskellige og interessante samarbejdspartnere, nyt
medlemsblad i digitalt format. Slutvis meddelte Trine Marqvard Jensen, at hun ikke opstiller til
posten som næstformand – og at hun trygt overlader posten til opstillede Ditte Ingemann Hansen.
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I forbindelse med efterfølgende kommentarer til beretningerne og debat blev der takket for Trines
store indsats samt for de to beretninger, der blev godkendt.
./. Den organisatoriske beretning var udsendt forud for landsmødet.
4) Økonomi
Hovedkasser Flemming Thøgersen fremlagde årsrapport og revisionsprotokollet. Den eksterne
revision har ikke fundet noget at anmærke, og fremhæver, at bogholderiet er udført professionelt
og ordentligt. Den parlamentariske revisor, Peter Palshøj, roste i sin skriftlige orientering
sekretariatet for fornuftige besparelser, og at pengene er brugt i overensstemmelse med formålet.
Hovedkassereren orienterede om budgetterne for 2019 og 2020 og fremlagde forslag om
kontingentforhøjelse fra 2020. Det er mange år siden, der har været en regulering i
kontingentstørrelsen, og der var derfor foreslået en kontingentstigning på omkring 20% for de
individuelle medlemmer.
Kontingentsatserne blev godkendt.
Det reviderede regnskab for 2018 blev godkendt.
./. Årsrapport, revisionsprotokollat, budget- og regnskabsoversigt, samt forslag til
kontingentændringer var udsendt forud for landsmødet.
5) Indkomne forslag
Bestyrelsesmedlem Kurt Mosgaard orienterede om forslaget til vedtægtsændringer. Forslaget
råder bod på en forglemmelse fra sidste landsmøde, og er en konsekvensrettelse i forhold til valg
af bestyrelse, der nu vælges forskudt - samt fjernelse af overgangsbestemmelser.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.
./. Forslag til vedtægtsændringer var udsendt forud for landsmødet.
8) Fremtidig virksomhed
Næstformand Trine Marqvard Jensen orienterede om strategi- og handlingsplanen 2018-2020, der
blev vedtaget for et halvt år siden. Hovedtemaet er ’Et styrket FN’ – med de politiske
fokusområder: Bæredygtig udvikling, Menneskerettigheder, Fred og konfliktløsning samt et styrket
og reformeret FN. Som organisatoriske hovedområder er: Medlemsarbejde, Oplysning, Projekter
og kampagner.
I forbindelse med civilsamfundet Spotlightrapport om Danmarks arbejde med Verdensmålene, har
FN-forbundet blandt andet bidraget med input omkring mål 8 og 16, og i forbindelse med mål 8 vil
der også være fokus på 100-året for ILO.
Der skal i den kommende periode fortsat arbejdes på partnerskaber og samarbejde med bl.a.
kollektive medlemmer, FN-byen, privatsektoren, Vennerne og kommuner. Vores eget arbejde skal
evalueres i forhold til medlemsarbejde, projekter, KPI/måltal, udvalgsstruktur. Kredsarbejdet skal
understøttes og spille sammen med FN-forbundets overordnede prioriteter – og medlemmer uden
for de store byer skal inddrages bedre. Synligheden skal søges sikret i medier, til debatter, med
oplysning m.m.
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Kurt Mosgaard orienterede om bestyrelsens diskussioner om fremtidig struktur for
bestyrelsesudvalgene.
./. Punkter fra landsmødedeltagernes kommentarer til det kommende arbejde er samlet i bilag.
./. Strategi- og handlingsplanen 2018-2020 var udsendt forud for landsmødet.
6) Valg af næstformand og hovedkasserer
Der var opstillet én kandidat til hver post, der begge blev valgt: Ditte Ingemann (næstforkvinde) og
Flemming Thøgersen (hovedkasserer).
./. Valgkatalog til punkt 6, 7 og 9 var udsendt forud for landsmødet.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ud over præsentationen i det udsendte ’valgkatalog’, fik de opstillede kandidater mulighed for en
kort præsentationsrunde, inden valghandlingen fandt sted.
Ifølge vedtægterne var halvdelen af bestyrelsen på valg - dvs. 6 personer. Men da et af
bestyrelsesmedlemmerne, der ikke var på valg, var valgt til næstforkvinde, betød det, at der skulle
vælges 7 personer til bestyrelsen.
Følgende blev valgt for perioden 2019-2021: Trine Marqvard Jensen, Hanne Severinsen (Venstre),
Kim Frederichsen (Dansk-Russisk Forening), Caroline Lauritsen, Holger Hansen, Theresa Hansen
(Interstep).
Følgende blev valgt for perioden 2019-2020: Lena Jørgensen (Den Danske Helsinki Komité for
Menneskerettigheder).
Følgende blev valgt som suppleanter for perioden 2019-2020: Lave K. Broch, Lars Josephsen,
Steen Christensen (Socialdemokraterne) og Victoria Davidsen.
9) Valg af revisorer
Der var opstillet en kandidat som parlamentarisk revisor, der blev valgt: Peter Koch Palshøj.
Der var foreslået genudpegning af ekstern, statsautoriseret revisor: Michael Beuchert, Grant
Thornton.
10) Eventuelt og afslutning
Landsformanden takkede for diskussionen med gode indlæg og godt fremmøde. Den nye
bestyrelse vil kigge nærmere på kommentarer og idéer. Endvidere mindede han om, at alle
initiativer, aktiviteter, medlemshvervning m.m. kræver, at alle melder ind og hjælper med at løfte
opgaven. Det skal være realistisk og prioriteret. Den nye udvalgsstruktur skal gerne hjælpe dette
på vej. Til sidst takkede han dirigenter, sekretariat, Aarhushjælpere, samt ikke mindst Trine
Marqvard Jensen for hendes store arbejde og engagement på næstforkvindeposten de sidste
mange år – inden han afsluttede med bemærkningen: Vi får ikke den verden vi gerne vil have –
hvis vi ikke sammen slås for det!
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