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INDLEDNING 

 

COVID-19 ramte verden med fuld styrke i 2020 med ødelæggende konsekvenser for alle. Det kom også 
til at gå ud over FN-forbundets indsats, men trods aflysning og udskydelse af arrangementer, så har vi 
alligevel formået at holde et højt aktivitetsniveau i landsmødeperioden -- der på grund af COVID-19 blev 
længere end forventet. 

Det er FN-forbundets opgave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, 
som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar. Sådan har vi beskrevet vo-
res mission; grunden til, at FN-forbundet findes. Med COVID-19 har vi igen set nødvendigheden af det 
globale samarbejde og koordinering gennem FN og FN’s organisationer, først og fremmest Verdens-
sundhedsorganisationen WHO. 

FN-forbundet er en lille organisation, som er en del af den store familie af FN-forbund i hele verden, 
samlet under World Federation of United Nations Associations. Vi har alle det til fælles, at vi arbejder for 
en bedre verden og et mere effektivt FN ved at engagere borgere – unge som ældre – i det globale an-
svar.  

Vores medlemsgrundlag spænder vidt. Blandt vores kollektive medlemmer finder vi politiske partier, 
venskabsforeninger, religiøse organisationer, fagforeninger og interesseorganisationer. Blandt vores 
individuelle medlemmer finder vi unge og gamle; studerende, forskere, diplomater og borgere, der øn-
sker en bæredygtig verden.  

Med deres medlemskab viser de, at der er en folkelig opbakning bag FN og multilateralt samarbejde. 
Nogle af vores medlemmer yder en ekstra indsats. De vælger at være aktive i vores bestyrelse, i vores 
kredse, skoletjenester og interessegrupper, i United Nations Youth Association Denmark, FN-
forbundets Venner og FN-forbundets Folketingsgruppe. 

Der er brug for den folkelige bevægelse for FN. Der er brug for et FN-forbund, der på de store linjer for-
svarer globalt ansvar gennem FN, samtidig med at danskere lokalt kan møde multilaterale ildsjæle, der 
gennem konkrete aktiviteter forklarer og støtter FN. Tilsammen er vi den folkelige bevægelse for FN, og 
det har vi været i 50 år. Sammen kan vi sikre, at FN’s 75 årige virke videreføres. 
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POLITISK INDSATS 

 

Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, SDG’erne (Sustainable Development Goals), er et omdrej-
ningspunkt for vores arbejde. Menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, fred og konfliktløsning er FN-
pagtens centrale elementer og en integreret del af verdensmålene, og vi har markeret os på alle områ-
derne.  

Vores overordnede indsats for Verdensmålene sker i samarbejde med de øvrige civilsamfundsorganisa-
tioner, primært gennem ’SDG-arbejdsgruppen’ etableret af bistandsorganisationernes netværk Globalt 
Fokus og 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling. Herigennem koordineres indsatsen, bl.a. i for-
bindelse med udarbejdelsen af de efterhånden årlige ”Spotlightrapporter”, der kommenterer Danmarks 
SDG-indsats, og hvor FN-forbundet har koordineret beskrivelserne i forbindelse med Mål 8 (Anstændige 
jobs og økonomisk vækst) og Mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner), og i 2020 været væ-
sentlig bidragsyder til forord og de overordnede anbefalinger. 

Som medlem af netværkene 92-gruppen og Globalt Fokus har vi været medunderskriver på en lang 
række fælleshenvendelser, herunder brev til Erhvervsministeren og Erhvervsudvalget i Folketinget om 
lovpligtig 'due diligence' (maj 2019), høringssvar til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)'s poli-
tikker om hhv. menneskerettigheder og ligestilling (juni 2019), henvendelse til udviklings-, klima- og 
udenrigsministrene om Investeringsfonden for Udviklingslande (september 2019), høringssvar til Er-
hvervsministeriet, om vigtigheden af SCR-rapportering og lovpligtig due diligence (november 2019), 
henvendelse til Finansminister Nicolai Wammen om en handlingsplan for implementering af verdensmå-
lene (december 2019), høringssvar om klimaloven (februar 2020), brev til Finansministeren vedr. input 
til Danmarks handlingsplan for verdensmålene (april 2020), opfordring til at sikre civilsamfundets delta-
gelse i HLPF (maj 2020), og høringssvar til Dan Jørgensen vedr. klimalovens globale søjle (maj 2020). 

Vi har i landsmødeperioden udsendt udtalelse om at solidarisk klimabistand kræver langsigtet politisk 
aftale (oktober 2019), vi har medvirket i Nyt Europas landsdækkende projekt 'Historier om Verdensmå-
lene 2.0', og vi har bakket op om initiativ taget af RCE Denmark (Regional Center of Expertice) om en 
national strategi om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 

FN-forbundet er medlem af Globalt Fokus’ styregruppe og beklæder forpersonsposten i 92-gruppen. 
Gennem 92-gruppen sidder vi også i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder, hvis årlige kampagne-
dag vi fortsat medvirker i, bl.a. sammen m. ambassaderepræsentanter fra Rumænien, Slovenien, Irland, 
UK, Canada, Ghana, De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Georgien og Italien. 

Vi har deltaget i Danmarks delegationer til FN’s generalforsamling og til HLPF, FN’s årlige opfølgnings-
møde på Verdensmålene. 

Lokalt har der også i landsmødeperioden været et særligt fokus på Verdensmålene. Efter at have orga-
niseret arbejdet med skyggerapporten på ’Københavns Kommunes handlingsplan for implementering af 
verdensmålene’, fik FN-forbundets København en særlig invitation til at indsende høringssvar til udka-
stet til kommunens nye handlingsplan. I Nordjylland har kredsen gjort en stor indsats i forbindelse med 
bl.a. Aalborgs årlige bæredygtighedsfestival, og FN-forbundet Nordjylland beklæder fortsat næstfor-
mandsposten for Aalborg Kommunes Bæredygtighedsråd.  

FN-forbundet er fortsat repræsenteret i Rådet for Institut for Menneskerettigheder, hvor vi arbejder for 
en styrket folkelig forståelse og opbakning til de af Danmark ratificerede internationale konventioner. På 
baggrund af den alvorlige internationale kritik fra Europarådets Torturkomité, var FN-forbundet medun-
derskriver på fælles NGO-kronik: Skab bedre forhold for frihedsberøvede i Danmark (januar 2020).  

Vi har fulgt Danmarks arbejde som medlem af FN’s menneskeretsråd tæt med særlig fokus på FN’s 
’Guiding Principles on Business and Human Rights’. Arbejdet medførte bl.a. et brev til Udenrigsministe-
ren (april 2020), fulgt op af møde med Udenrigsministeriets Kontor for Folkeret og Menneskerettigheder 
(juni 2020) og samme måned anbefalinger til den kommende 44. samling i FN’s Menneskerettigheds-
råd, udfærdiget sammen med Amnesty International og Folkekirkens Nødhjælp. 

FN-forbundet har igen deltaget i Dansk Internetforums internetdag med arrangementet 'Skal tech gigan-
terne reguleres?' (september 2019), og vi har sammen med Den Danske Helsinki-Komité for Menneske-
rettigheder udsendt udtalelse om kvoteflygtninge (maj 2019). 

Af større konferencer har FN-forbundet igen været medarrangør af Dansk-Russisk Forenings årlige 
Ruslandskonference på Christiansborg i 2019 om 'Danmark, Rusland og det europæiske samarbejde’, 
og på FN-dagen 2019 medvirkede vi i Atlantsammenslutningens konference på Frederiksberg Slot om 
’Er FN fortsat aktuel som international aktør?’. Dertil har vi afholdt arrangement med Sara Omar i anled-
ning af 8. marts. 
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Under indtryk af national enegang mange steder, mens Corona-pandemien spredte sig globalt, og med 
baggrund i den af UNGA enstemmigt vedtagne resolution appellerede FN-forbundet i april til øget vægt 
på multilateralt samarbejde med udtalelsen: ’Nu må det internationale samarbejde styrkes’. Dette blev 
senere fulgt op af indlæg i medierne til forsvar for WHO’s afgørende betydning. 

Vi har henvendt os til den franske ambassadør vedr. situationen i Vestsahara (maj 2020), der blev fulgt 
op med et møde med ambassadøren, og vi har skrevet til Udenrigsministeren om at anerkende Palæsti-
na, med kopi til Udenrigsudvalget (juni 2020). 

I 2020 markeres 15-året for vedtagelsen af princippet ’Responsibility to Protect’ (R2P), og har i den an-
ledning opdateret vores politikpapir om R2P; og som en del af forberedelserne har vi holdt møde med 
Udenrigsministeriets R2P-focal point. På baggrund af en henvendelse om kommende (og udskudt) poli-
tiforlig, kom der med stor forsinkelse et svar fra Justitsministeriet med henvisning til Finansloven vedr. 
politiets internationale operationer i 2020. 

Vi er blevet interviewet til eller haft indlæg i Altinget, DR Detektor, Efterskolernes Nyhedsbrev, Glo-
balNyt, KlimaNyt, Kristeligt Dagblad, Morgenavisen Jyllands-Posten, Nordjyske, Mediaplanet, Politiken 

og Sjællands Nyheder. Overskrifterne har været ’Uro i Flygtningehjælpens bagland om fyringen af Chri-
stian Friis Bach’, ’Mystisk, underligt, beklageligt – hvordan gik det mon for sig, da Dansk Flygtninge-
hjælp pludselig fik en ærespræsident?’, ’Flygtningehjælpens repræsentantskab enig om ”at se fremad” 
– på trods af ubesvarede spørgsmål’, ’Kvinderettigheder er også mænds ansvar’, ’Offentlige slagsmål i 
nødhjælpsbranchen gavner ikke de nødstedte’, ’151 anbefalinger til konkret politisk handling’, 

’Verdensmålene er vores fælles pligt’, ’Der er lang vej endnu’ om kvoteflygtninge, ’Søren Espersen op-

finder kontroversielt citat om Israel’, ’Danmark skal ikke tage flere kvoteflygtninge, hvis vi ikke er klar til 
at tage et større humanitært ansvar’, ’FN-forbundet tilbyder gratis brætspil om verdensmålene’, 
’Landene skal hjælpes ad i flygtningespørgsmålet’, ’Menneskerettighederne bør regulere Facebook’, 

’Covid-19 og behovet for et styrket internationalt samarbejde’, ’Nu må det internationale samarbejde 
styrkes’, 'Der er behov for et styrket internationalt samarbejde - ikke for Naser Khaders naive Trump-
eftersnak', ’Vi skal lære af fortiden og genopbygge fremtiden i fællesskab’ om civilsamfundets deltagelse 
i internationale forhandlinger efter Corona, ’Udvis mere solidaritet med verdens flygtninge og migranter’,  
’Her er manualen til Danmarks fremtid’ om spotlightrapporten, ’FN fylder 75 år - Er foreningen stadig 
relevant’, og ’Menneskerettighederne er vigtige - også i Danmark’. Dertil har vi udgivet oplysningspapi-
ret 'FN, Arktis og Grønland' (april 2020). 

I landsmødeperioden har FN-forbundet medvirket som gæster og med bod til Radikale Venstres og 
SF’s landsmøder, Socialdemokratiets kongres og Enhedslistens årsmøde, og op til folketingsvalget, juni 
2019, afholdt vi debat med folketingskandidater om Danmarks globale ansvar. 
 

OPLYSNING, UNDERVISNING OG LÆRING 

 

Knap 140 udadvendte arrangementer og skolebesøg har der været afholdt siden sidste Landsmøde. I 
alt har vi direkte mødt omkring 11.000 personer; til de folkemøder og bæredygtighedsfestivaller vi har 
deltaget i, har vi været i kontakt med omkring 4.000 personer, gennem skoletjenesterne omkring 2.500 
elever, og gennem konferencer og arrangementer afholdt af kredse og UNYA Denmark har vi mødt om-
kring 3.500 personer. 

Som supplement til det direkte møde, så har vi også lanceret en podcastserie i januar til marts 2020: 
’Sociale rettigheder -- grønne udfordringer’ m. Morten Frederiksen/AAU, ’Et anstændigt arbejde’ m. Tine 
Stærmode/ILO, ’Verdens bedste land’ m. Erik E. Simonsen/DA og om ’Kunstig intelligens’ m. Peter 
Svarre. Dertil i foråret 2020 vores første webinarer, om FN-forbundets struktur og FN-forbundets historie 
(med fokus på perioden 1882-1970). 

 

Region  Åbne aktiviteter  UNYA & DanMUN 
 Skoletjene-

sten  
I alt   

Hovedstaden            30                   3                   3                   36      26% 

Landsdækkende              8                  -                    -        
                

8      
6% 

Midtjylland            12                  -                     9                   21      15% 

Nordjylland            25                 21                   8                   54      39% 

Sjælland              2                  -                     1      
                

3      
2% 

Syddanmark            10                  -                     7                   17      12% 

I alt            87                 24                 28                 139      100% 

 

 

Aktiviteter i  

Landsmødeperioden 

 

maj 2019 

—august 2020  



- 5 - 

 

Vores kredse og interessegrupper er den lokale forankring af vores værdier i FN-forbundet og et afgø-
rende element i vores landsdækkende virke. Aktiviteterne her tæller bl.a. udstillinger om verdensmåle-
ne, filmvisning af ’Letter from Mansanjia’, ’Minutes to die - The World’s Ignored Health Crisis’ og 
’Anthroposcene - the Human Epoch’, ’gadeaktiviteter’ som medvirken i bl.a. Verdens Bedste Morgen, 
Ungdommens Folkemøde, Aalborg og Brønderslev Bæredygtighedsfestival, Hjallerup Marked og Kultur-
nat, og oplæg om bl.a. FN’s militære og civile fredsarbejde, uddannelse, verdensmålene, flygtninge, pla-
stikforurening, ligestilling, klimaforhandlingerne, at arbejde i FN, Atomkraft, Rusland, fødevaresikkerhed, 
affald, medborgerskab og Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd. 

En særlig partner for FN-forbundet er FN-organisationerne, repræsenteret i Danmark i FN Byen. Sam-
men med FN Byens afdeling for Public Diplomacy and Communication arbejder vi bl.a. med forberedel-
se af jubilæumsaktiviteterne i 2020, vi bliver inviteret til at medvirke i den årlige kulturnat i FN Byen, og 
sammen med bl.a. FN Byen og UNDP sidder FN-forbundet via 92-gruppen i bestyrelsen for Verdens 
Bedste Nyheder. Sammen med Fødevareprogrammet WFP er FN-forbundet ansvarlig for ’Stop Sult 
Fonden’, og FN-forbundet er fortsat ansvarlig for det årlige samarbejdsmøde på højt niveau mellem de 
nordiske FN-forbund og FN Byens nordiske repræsentationer. FN Byens skoletjeneste er i kontakt til FN
-forbundets skoletjeneste, og vi har inspireret dem til at også tilbyde deres undervisning lokalt. Siden 
2018 har man på FN Byens hjemmeside kunnet finde link til vores foredragsholderkatalog, hvor bl.a. FN
-vennerne tilbyder oplæg. Og så har der været en jævnlig dialog med UNHCR, senest i forbindelse med 
Flygtningedagen i juni. 

FN Byen har i landsmødeperioden taget imod en studietur arrangeret af FN-forbundet (oktober 2019), 
samme måned, som FN-forbundet arrangerede studietur til FN’s hovedkvarter i Geneve.  

Med uvurderlig støtte fra Hermod Lannungs Fond kunne vi deltage i Folkemødet på Bornholm, hvor vi 
igen i 2019 med hjælp af vores Globusser bl.a. støttede op om FN Byens aktiviteter og i samarbejde 
med Højskolerne (FFD), Liberalt Oplysningsforbund (LOF), 92-gruppen, Globalt Fokus, Dansk Erhverv, 
Atlantsammenslutningen, Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder og Kvinderådet gen-
nemført forhandlingsspil om klima og debatter om sociale rettigheder, om CEDAW-konventionen, om 
Arktis og internationale aftaler (bl.a. med MF Aaja Chemnitz), og om civilsamfundets 'Spotlight'-rapport 
om Danmarks implementering af Verdensmålene. Folkemødet havde Verdensmålene som overordnet 
ramme, og Københavnskredsens forperson kom i fokus som finalist til Verdensmålsprisens Ildsjælepris. 

Projekter og skoleindsats 

Til det sidste landsmøde havde vi ’forpremiere’ på det app-baserede læringsspil ’Verdensmål på Spil’, 
som, med en bevilling fra Danidas Oplysningsbevilling, er en videreudvikling af vores brætspil ’Verden 
på Spil’. Spillet blev efterfølgende lanceret til Friskolernes landsmøde i Kolding, og efter en omtale i Ef-
terskolernes blad nåede vi ud i alle hjørner af Rigsfællesskabet, så spillet i 2019 er blevet distribueret til 
665 skoler, og oplaget på 5.000 spilleplader er tæt på udsolgt. 

Det interaktive verdensatlas Globalis.dk fortsætter med at være en helt essentiel søjle for vores oplys-
ning. Med et gennemsnit på 57.000 brugere om måneden er sitet blevet en fast bestanddel i undervis-
ningen på mange skoler. 

 Vi nyder stadig godt af websitet http://globalresponsibility.eu/, etableret gennem projektet ’Education for 
Global Responsibility’. På sitet er der inspiration til gode rutiner, samt en metodeboks med gode idéer til 
undervisningsøvelser, der knytter sig til hvert af verdensmålene. For skolernes vedkommende er øvel-
serne også relateret til fagene og deres læringsmål. Dertil kan skolerne certificeres via implementering 
af globalt ansvarlige rutiner i organisationen eller skolen. Endvidere er der på sitet mulighed for at kon-
takte og opbygge samarbejdsrelationer på tværs af organisationer og skoler - og på tværs af europæi-
ske landegrænser. 

Af større EU-finansierede projekter afsluttede vi i 2019 projektet United in Change (om kapacitetsopbyg-
ning og fælles forståelse blandt projektdeltagerne til at undervise unge om samarbejde over grænser) 
mens det igangværende projekt United in Peace (om at fremme fred og imødegå konflikters indflydelse 
på unge, der lever i konflikt- eller post-konfliktområder) afsluttes i 2021. Begge projekter med partnere 
og aktiviteter i Armenien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Cypern, Danmark, Moldova, Nordmakedonien, Ru-
mænien, Tyrkiet og Ukraine.  
 

KOMMUNIKATION 

 

Hver måned får vores medlemmer et nyhedsbrev med en kort status på, hvad der rører sig i og omkring 
FN-forbundet og hos vores samarbejdspartnere. Dertil er der vores hjemmeside, hvor det månedlige 
antal brugere runder 3.300 i gennemsnit. I forbindelse med sidste landsmøde lancerede vi vores nye 

 

http://globalresponsibility.eu/
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hjemmeside, hvorefter det har være muligt at tilgå hjemmesiden også fra mobile platforme. Inden for de 
økonomiske rammer forsøger vi fortsat at få vores medlemssystem til at fungere, der, ud over kontin-
gentbetalingsdelen, bl.a. skal kunne varetage de månedlige nyhedsudsendelser, og kredsenes ønske 
om en enkel kommunikation med FN-forbundets medlemmer i deres lokalområde, samtidig med at vi 
overholder Persondataforordningen.  

Det er stadig på vores sociale medier, at vi når flest, både når vi skal nå bredt, og når vi skal ramme 
mere specifikke samarbejdspartnere og interessenter eller målgrupper.  

LinkedIn er her vi poster jobopslag fra FN Byens organisationer, fra ministerierne, fra samar-
bejdspartnere mv., sammen med vores egne praktikopslag, konferencer, kurser o.lign. Siden sidst er 
følgerskaren vokset til knap 900. Twitter er stadig den langt mere hardcore, politiske kommunikation, 
hvor vi er i dialog med politikere, forskere, meningsdannere og fagfolk. Her er vi i dag oppe på godt 
1.500 følgere.  

Helt så kraftig har udviklingen ikke været på Facebook, der dog er vokset til godt 6.000 følgere. Det er 
blevet sværere at trænge igennem på Facebook, men den sværere gennemslagskraft er ikke unik for os 
i FN-forbundet, men et udtryk for de ændringer, der er gjort fra Facebooks side efter skandalerne om 
først ’Fake News’-problematikkerne omkring det amerikanske præsidentvalg i 2016 og sidenhen Cam-
bridge Analytica, hvorpå det personlige indhold prioriteres i de algoritmer, der bestemmer, hvad man ser 
i sit newsfeed. Det er en udvikling, der er værd at være opmærksom på, også i forhold til et etisk per-
spektiv, men det ændrer dog ikke ved, at det stadig er vores største platform på de sociale medier, og 
her vi stadig bedst plejer vores ’community’.  

Vi er stadig ret nye på Instagram. Meget ligesom Facebook handler den om community; at vise, hvem vi 
er, og hvad vi står for, men her mere gennem billeder. Det sætter kort sagt ansigt på FN-forbundet og 
vores arbejde, og gør det relaterbart. Vi har på den korte tid, vi har været til stede her nået knap 100 
følgere.  
 

ORGANISATION 
 

 
FN-forbundet er en medlemsforening, og uden medlemmer vil der ikke være en folkeligt forankret op-
bakning til vores arbejde for en bedre verden gennem FN. Vi har fortsat en svagt stigende kurve for indi-
viduelle medlemmer, som forventes at fortsætte også i 2020. Antallet kollektive medlemmer ligger no-
genlunde stabilt, dog med udmeldelser af Det Jødiske Samfund og FOA.  Vi skal fortsat fremhæve, at 
man kan blive medlem hos os. Det er vigtigt at alle tænker medlemshvervningen ind i vores aktiviteter – 
ikke bare i forbindelse med afholdelsen, men allerede fra planlægningen.  

 

 

REGION HOVEDSTADEN: 

176 MEDLEMMER 

(FNF 51 %; DK 32 %) 

REGION NORDJYLLAND: 

64 MEDLEMMER 

(FNF 19 %; DK 10 %) 

REGION MIDTJYLLAND: 

44  MEDLEMMER 

(FNF 13 %; DK 23 %) 

REGION SYDDANMARK: 

30 MEDLEMMER 

FNF 9 %; DK 21 %) 

REGION SJÆLLAND: 

24 MEDLEMMER 

(FNF 7 %; DK 14 %) 

UDLANDET:  

6 MEDLEMMER 

(FNF 2 %) 

Forklaring: FNF % = Andel af FN-forbundets medlemmer bosiddende i regionen. DK % = Andel af Danmarks befolkning 

bosiddende i regionen 
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Administrativt er sekretariatet fortsat udfordret hvad angår elektroniske systemer og programmer, der 
med en begrænset økonomisk ramme skal kunne håndtere ikke mindst vores medlemssystem – inden 
for gældende lovgivning. Selvom det lader meget tilbage at ønske, så kører systemerne dog efterhån-
den stabilt. Vi benytter MobilePay, hvad der gør det nemmere at tage medlemshvervningen med ud til 
arrangementer. En del af vores medlemmer udnytter muligheden for at betale kontingentet via PBS-
opkrævning, hvilket letter administrationen. 

Jævnlige møder og årlige kredsweekender har medvirket til at styrke aktiviteter og ressourcer i 
kredsene, der i dag er etableret på Fyn, i Nordjylland og i København, suppleret med to løsere netværk i 
Aarhus og Viborg. Disse og andre tiltag er med til at fastholde engagerede medlemmer, tiltrække nye og 
opbygge kontinuitet og erfaring i kredse og netværk – og vil forhåbentlig bidrage til stærkere forankring i 
de egne af landet, hvor vi er knap så stærke. 

Tilsvarende er ungdomsnetværket UNYA Denmark (United Nations Youth Association Denmark), der er 
en udløber af DanMUN (Danish Model UN Society), forum for primært unge studerendes interesse for 
multilateralismen, med formel organisering i Aalborg og København. Vores mangeårige samarbejde 
med DanMUN (Danish Model United Nations) er fortsat i landsmødeperioden, og i perioden var temaet 
for den årlige konference atomaftalen med Iran. 

Mindst lige så vigtigt som vidensplatformene, som Education for Global Responsibility og Globalis ud-
gør, er det fysiske møde. Her spiller vore Skoletjeneste en helt afgørende rolle, når de rejser rundt på 
skoler, gymnasier og højskoler, og holder oplæg, afholder rollespil mm., hvad der er med til at give ele-
verne en forståelse for og en bevidsthed om den globale verden, de er en del af. Vi forsøger at oprethol-
de skoletjenester i København, Odense, Aarhus og Aalborg, men som alt andet af FN-forbundets arbej-
de, er vi også her afhængig af medlemmers frivillige indsats, hvorved indsatsen i perioder er ustabil. 

Netværket af FN-venner, bestående af folk med FN-ekspertise, har i perioden afholdt møder om bl.a. 
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projektet vedr. UN Live, og fremmet arbejdet for globalt ansvar ved at indgå i dialog med Danmarks FN-
ambassadør Martin Bille Hermann og Danmarks Hærchef Michael Lollesgaard, ligesom der med ud-
gangspunkt i netværket har været en gruppe, der har formuleret udkast til FN-forbundets oplysningsfol-
der ’FN, Arktis og Grønland’ og besvaret henvendelser om uddybning af temaet, samt en foredragshol-
dergruppe, der kan kontaktes gennem vores egen og FN Byens hjemmesider. 

Samarbejdet med FN-forbundets Folketingsgruppe startede godt efter sidste folketingsvalg, med udpeg-
ningen af Lennart Damsbo-Andersen (SD) og Karen Ellemann (V) som hhv. formand og næstformand, 
og med Anne Sophie Callesen (RV), Katarina Ammitzbøll (K), Peter Seier Christensen (LA), Halime 
Oguz (SF), Dennis Flydtkjær (DF), Christian Juhl (EL), samt, en kort periode, Rasmus Nordqvist (Alt.) 
som øvrige medlemmer. 

FN-forbundets bestyrelse har i perioden afholdt 8 møder og forretningsudvalget 9 møder. Bestyrelsen 
nedsatte en række udvalg i fht. dels de organisatoriske fokusområder (projektudvalg og medlems- og 
oplysningsudvalg), dels udvalg for de politiske prioriteter (bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og 
fred og konfliktløsning). Udvalgene har haft mandat til at forbehandle emner og foretage indstillinger til 
bestyrelsen mhp. bestyrelsesbeslutninger; i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver har udvalgene 
kunnet etablere midlertidige ad hoc-udvalg, hvor der formelt har været ad hoc-udvalg vedr. jubilæums-
aktiviteter, bestyrelsesmødernes organisering, strategi og handlingsplan samt til evaluering af FN-
forbundets internationale projekter. Under udvalg og ad hoc-udvalg er undervejs opstået yderligere ud-
valg. Fsva. de organisatoriske udvalg har projektudvalget været et lukket udvalg, hvor primært kun be-
styrelsesmedlemmer har deltaget, mens medlems- og oplysningsudvalget også inkluderer repræsentan-
ter fra kredse, interessegrupper og skoletjenesten.  

FN-forbundet er medlem af, hhv. har været repræsenteret i CISU Civilsamfund i Udvikling, Globalt Fo-
kus’ styregruppe og MR-gruppe, 92-gruppen Forum for bæredygtig udviklings formandsskab, 92-
gruppens og Globalt Fokus’ SDG-arbejdsgruppe, gennem 92-gruppen i bestyrelsen for Verdens Bedste 
Nyheder, Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance, Dansk Flygtningehjælps 
repræsentantskab og asyludvalg, Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds, Institut for Menneske-
rettigheders Rådet for Menneskerettigheder og Rådets UPR-, ligebehandlings- og kommunikationsud-
valg, UNICEF Danmark, Østersø NGO Netværk Danmark, DanWatch, RIKO, Rådet for International 
Konfliktløsning, Dansk Folkeoplysnings Samråd og DFS’ kommunikationsudvalg, Esperantoforeningen, 
Stop Sult Fondens bestyrelse, Dansk Kvindesamfund og Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Denmark. 

Internationalt tæller vores samarbejde især, dels de nordiske FN-repræsentationer i FN Byen og de nor-
diske FN-forbund, og dels Verdensføderalisterne (WFM), hvor vi sidder i Council og indehaver kasserer-
posten, samt Verdensføderationen af FN-forbund (WFUNA), hvor vi sidder i eksekutivkomiteen. En af 
periodens store succeser for WFUNA, har været de tilbagevendende civilsamfundshøringer i forbindel-
se med FN’s Sikkerhedsråds arbejde. Dertil har vi kontakt til Control Arms og International Coalition for 
the Responsibility to Protect, samt de europæiske og internationale partnere vi samarbejder med i for-
bindelse med projektarbejdet.  

Drift og aktiviteter har været finansieret via medlemskontingenter, finanslovstilskud og Kulturministeriets 
tips- og lottomidler, samt med bevillinger fra Hermod Lannungs Fond, Danidas oplysningsbevilling, mid-
ler fra EU’s Erasmus+-program administreret via Styrelsen for Videregående Uddannelser. Fondskapi-
talen fra det tidligere Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde blev i 2015 overført til FN-forbundet, 
hvor den er henlagt til brug for international virksomhed og uddannelse af frivillige i de kommende år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

./. Den detaljerede oversigt over FN-forbundets aktiviteter, henvendelser, samarbejdsprojekter og deltagelse i an-
dres aktiviteter supplerer nærværende beretning. 

 

 

 


