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Hvem kan stemme?  
 
 
Landsmødets stemmeberettigede deltagere består af individuelle medlemmer og op til tre repræ-
sentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i § 2, forudsat at 
deres deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet. Stem-
meret forudsætter den i § 2 nævnte betalingsfrist for kontingent. Ingen kan bære mere end en 
stemme. Repræsentanter for virksomheder og institutioner kategori c), jf. § 2, kan deltage som 
observatører i landsmødet. Det samme gælder individuelle medlemmer uden stemmeret.  

Tidspunktet for afholdelse af landsmødet meddeles medlemmerne med mindst tre måneders var-
sel. Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde 
senest to måneder før landsmødet. Den endelige dagsorden og eventuelle ændringsforslag til 
vedtægterne udsendes til medlemmerne med mindst en måneds varsel. Kandidater, der ønsker 
at opstille til valg på landsmødet, skal meddele deres kandidatur til sekretariatet senest 14 dage 
forud for landsmødet.  

Bestyrelsen fastsætter landsmødegebyr. Landsmødets vedtagelser træffes ved simpelt flertal, 
såfremt intet andet er foreskrevet.  

A. Alle valg, ved hvilke der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår ved skrift-
lig afstemning.  

B. Ved valg af landsformand, næstformand og hovedkasserer anvendes følgende afstem-
ningsmetode: Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår mindst 50% af stemmerne 
ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater, som har opnået de højeste stem-
metal. FN-forbundets hovedmedlemskategorier skal være repræsenteret, således at mindst 
et af de tre hverv varetages af et individuelt hhv. kollektivt medlem. Der stemmes i en valg-
forsamling. Valgene er gældende for to år, med forskudte valgperioder, således at landsfor-
manden vælges på landsmødet lige år, og næstformand og hovedkasserer vælges på 
landsmødet ulige år.  

C. De 12 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år med 6 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige 
år og 6 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år. Der anvendes følgende afstemningsmeto-
de: Der stemmes i en valgforsamling, og hver landsmødedeltager skal stemme på 4 kandi-
dater. Valgt er de 6 personer, der opnår flest stemmer, dog med den klausul, at der blandt 
de 12 bestyrelsesmedlemmer skal være mindst fire personer fra henholdsvis de individuelle 
og de kollektive medlemmer. Ved stemmelighed blandt kandidater foretages der omvalg 
mellem disse. Kandidater, som ikke opnår valg, er suppleanter i tilfælde af orlov eller fra-
træden blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, i den rækkefølge de har modtaget stem-
mer.  

Valgte til tillidsposter i FN-forbundet er indforstået med at disse valg offentliggøres.  

Kataloget her rummer en oversigt over de i alt 10 kandidater, der havde meldt deres kandidatur til 
sekretariatet inden fristen den 22. august 2020.  
 
Af de 10 kandidater er 7 individuelle medlemmer og 3 er repræsentanter for kollektive medlems-
organisationer.   
 
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i 2020 er:  
 
Ditte Ingemann (næstforperson)  

Flemming Thøgersen (hovedkasserer) 

Trine Marqvard Jensen  

Hanne Severinsen (Venstre)  

Kim Frederichsen (Dansk-Russisk Forening)  

Caroline Lauritsen 

Holger Hansen  

Theresa Hansen (Interstep) 



BAGGRUND:  

 

Jeg siddet i bestyrelsen de sidste 4 år, heraf de første som medlem af FU. Det har været spændende 
– og jeg stiller derfor meget gerne op til endnu en periode i bestyrelsen, hvortil jeg kan bibringe man-
ge års erfaring strategisk/organisatorisk udvikling og ledelse; interessevaretagelse; rådgivning; pres-
searbejde o.a. kommunikation; implementering af projekter/programmer; fundraising; økonomistyring 
og administration.  

For efterhånden en del år siden boede og arbejdede jeg i Malawi, bl.a. for UNDP. Det blev starten på 
en karriere der altid har haft – og stadig har – referencer til FN.  
 
Jeg elsker at fremme handling og samarbejde mellem sektorer, organisationer, myndigheder, beslut-
ningstagere, virksomheder m.fl., med forskellige overordnede interesser, omkring konkrete aktiviteter, 
der giver værdi hele vejen rundt. Det har jeg gjort i mange år – og øvelsen har været med til at gøre 
mig god til at engagere, samle, udvikle, organisere og samle mennesker og organisationer omkring - 
og mod - tydelige mål, med særlig faglig tyngde omkring SDG’erne, kommunikation, miljø, natur, hav, 
klima, forbrugerkemi, verdensmål og ansvarlig, retfærdig bæredygtig udvikling.  
 
P.t. er jeg bl.a. engageret i at få vind i sejlene på Ekspedition Plastik, som jeg er medstifter af og for-
person for. Derudover sidder jeg i 3 andre bestyrelser, er selvstændig konsulent og lever primært af at 
lede den danske del af en EU-kampagne for bæredygtigt fiskeri (our.fish).  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

Se under baggrund ovenfor :) Mere specifikt tænker jeg:   

 Styrkelse af synlighed og medlemstal – engagement. 

 Processer og indsatser omkring SDG’erne, med særligt fokus på bæredygtig udvikling, livet i 
havet og klima 

 Partnerskaber og samarbejde på tværs 

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

 Fastholdelse af medlemmer.  
 
 Kamp om opmærksomhed med alle de andre gode organisationer. 
 
 Begge dele er det også muligheder i.  

Berit Asmussen 
  
 
Opstiller til bestyrelsen  
som individuelt medlem  

 



BAGGRUND:  

 

Jeg har i mere end 36 års gjort tjeneste i forskellige dele af FN-systemet i mange dele af verden. Da 
jeg gik på pension, var jeg chef for FN’s fredsbevarende operation i Østtimor. Jeg har gennem min 
lange karriere også beskæftiget mig med FN’s politiske arbejde, udvikling, humanitær bistand og 
menneskerettigheder. Jeg har siden 2014 været aktiv i FN-forbundet både lokalt i Nordjyllandskred-
sen, hvor jeg pt er formand, og på nationalt plan, hvor jeg er medlem af bestyrelsen, formand for freds
-og konfliktløsningsudvalget, næstformand i projektudvalget og menigt medlem af medlems- og oplys-
ningsudvalget. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

I 2018 blev jeg valgt ind i landsbestyrelsen, og jeg søger således genvalg for perioden 2020-22. 

I landsbestyrelsen har jeg været aktiv på en lang række områder, ikke mindst i forbindelse med udar-
bejdelsen af den nye strategi- og handlingsplan, revision af forbundets vedtægter og styrkelse af dets 
udadrettede aktiviteter, inklusive udarbejdelse af informationsmaterialer. Jeg er desuden formand for 
bestyrelsens freds- og konfliktløsningsudvalg, hvor jeg har iværksat en række nye aktiviteter i 2019 og 
2020. Som medlem af projektudvalget og medlems- og oplysningsudvalget bidrager jeg løbende med 
diverse aktiviteter, bl.a. var jeg i 2019 medarrangør for to studieture til FN i Geneve og FN-byen i Kø-
benhavn.  

I den nordjyske kreds står vi årligt for langt over 30 aktiviteter inklusive debatarrangementer, indlæg i 
medierne og gæsteforelæsninger. Jeg er desuden næstformand i Aalborg kommunes bæredygtig-
hedsråd, som rådgiver byrådet om kommunens bæredygtighedsstrategi 2020-24, som er forankret i 
FN’s verdensmål. 

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i landsbestyrelsen for yderligere at bidrage til at styrke FN-forbundet. 
Jeg har omfattende viden om FN og kan desuden fortsætte med at bidrage med organisatoriske kom-
petencer samt kontakter i mange dele af FN-systemet. 

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

Det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at styrke FN-forbundet som en slagkraftig forkæmper for de 
idealer og værdier, FN står for, ikke blot gennem oplysning og debat, men også gennem aktiv påvirk-
ning af politiske og andre beslutningstagere både på lokalt og nationalt plan. Dermed kan Danmark 
bliver en stærkere fortaler for det multilaterale samarbejde i en verden, hvor dette er under stigende 
pres. 

Finn Reske-Nielsen 
 
 
Opstiller til bestyrelsen  
som individuelt medlem  

 



Jens Christian Wandel 
 
 
Opstiller som landsformand  
som individuelt medlem 

BAGGRUND:  
 

Jeg har mere end 30 års arbejdserfaring i FN med fokus på udvikling. I løbet af min karriere, fik jeg 
stigende ansvar og indsigt i FN’s aktive rolle i at fremme menneskerettigheder, kvinders ligestilling og 
fredsbevarende operationer.  

I min nuværende rolle som vicegeneralsekretær (Under-Secretary-General) har jeg siden 2019 haft 
ansvaret for koordinering af FN’s reform og fra marts 2020 har jeg ledet generalsekretærens COVID-
19 Socio Economic Response and Recovery Fund – på vegne af generalsekretæren.  

Mit arbejde både med udvikling, FN-reform og senest COVID-19 har lært mig at skabe effektive relati-
oner med medlemslande på alle niveauer og givet mig en dyb forståelse og evne til at fremme resul-
tatorienterede partnerskaber. I substansen står bæredygtig udvikling centralt. Her har jeg kompeten-
cer indenfor de analytiske, organisatoriske og finansielle aspekter af bæredygtig udvikling.  

I Danmark (2017) og Grønland (2019) har jeg været med til at fremme bæredygtig udvikling på kom-
muneniveau.   

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

Med afsæt i min FN-karriere og min dybe forståelse af de fleste aspekter af FN’s virke, er det mit håb 
at styrke især virkeliggørelsen af verdensmålene, insistere på vigtigheden af FN’s fredsskabende/
fredsbevarende rolle og fremhæve globale normer som menneskerettigheder og kvinders ligestilling.  

Mit netværk blandt FN-organisationernes top er intakt og mit håb er, at FN-forbundet i Danmark også 
vil deltage både i nordisk og internationalt samarbejde blandt FN-forbund – både direkte og indenfor 
rammerne af WFUNA.  

Jeg vil også forsøge at bringe ”ånden” fra FN’s reform over i FN-forbundet, så vi derved styrker sub-
stansen omkring Verdensmålene og med udgangspunkt i mål 17 - om partnerskaber - udvider samar-
bejdet med såvel civilsamfund som politiske- og privatsektoraktører med henblik på at fremme FN-
forbundets formål.  

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

FN fylder 75 år i 2020 og FN-forbundet 50 år – og netop i år har COVID-19 pandemien mindet os alle 
om, hvor vigtigt det multilaterale samarbejdet er for menneskehedens overlevelse og hvor svært dette 
kan være, når det virkelig gælder. FN-forbundets historie, dets unikke status i forhold til FN og For-
bundets status i Danmark giver gode muligheder for at udbygge Forbundet på tværs af Danmark, 
fremme FN-forbundstanken inden for rigsfællesskabet og inkludere mere netværksbaserede og digi-
tale former for samarbejde alt med klart fokus på af fremme FN-forbundets formål.  

 



Jørgen Estrup  
 
 
Opstiller til bestyrelsen    
som individuelt medlem  

BAGGRUND:  
 
Siden 2006 har jeg været landsformand for FN-forbundet og samtidig arbejdet som konsulent med 
projekter for udviklingsbistand i bl.a. Ghana, Kenya, Uganda, Mozambique og Irak. Før det var jeg i 
godt 4 år ansat i FN’s industrielle organisation, UNIDO, i Wien. Jeg har været medlem af Folketinget i 
16 år, hvor jeg især beskæftigede mig med udenrigspolitik og udviklingsbistand, og har desuden i en 
lang årrække undervist og forsket i økonomi på København Universitet  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 
Faglig og politisk FN-relevant baggrund; politisk erfaring og netværk. 

Mange års praktisk erfaring med frivillig indsats i civilsamfundsorganisationer, herunder specielt vedr. 
menneskerettigheder. 

Jeg har – som afgående formand – haft nogen betænkelighed ved at kandidere til bestyrelsen. Der 
må ikke herske tvivl om, at FN-forbundet nu får en ny ledelse med nye ideer og veje til at styrke orga-
nisationen. Men det er mit indtryk, at jeg i en overgangsperiode kan bidrage til at bringe processen 
videre. Og det er jeg parat til.  

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

Mine tanker fremgår i høj grad af landsmødets udkast til Strategi- og Handlingsplan, som jeg har væ-
ret med til at skrive. 

 



Lave K. Broch 
 
 
Opstiller til bestyrelsen  
som individuelt medlem  

BAGGRUND:  
 

Jeg har i mange år været et aktivt medlem af FN-forbundet og har igennem årene været med til at 
lave en række aktiviteter om FN-styrken SHIRBRIG, Israel og Palæstina, antiracisme og Vestsahara 
mv. Pt. er jeg tovholder for arbejdsgruppen om Vestsahara.  

Jeg er tidligere kampagnekoordinator for FN’s år imod racisme og intolerance og har også været in-
formationsmedarbejder for FN’s nordiske informationskontor.  

Jeg er uddannet cand. scient.pol. og reserveofficer i Beredskabsstyrelsen.  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 
Hvis jeg bliver valgt vil jeg fortsætte med at gøre en indsats ift. Vestsahara og i Freds- og 
Konfliktløsningsudvalget samt bakke op om FN-forbundets synliggørelse og styrkelse gene-
relt. Jeg er for kort tid siden flyttet til Bornholm og hvis der på et tidspunkt bliver mulighed for 
at lave en lokalkreds på Bornholm, så vil jeg gerne hjælpe med det.  

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

Den største udfordring er vores synliggørelse, og at vi har for få medlemmer. Det er derfor vigtigt, at vi 
både gør alt vi kan for at synliggøre FN-forbundet og at det gøres på en måde, så vi får flere medlem-
mer. Dertil kommer, at vi bør gør mere ift. medlemspleje.  

Den største mulighed er, at der virkelig er brug for FN-forbundet, og at vi er den organisation i Dan-
mark, der ved mest om FN og FN-spørgsmål.  

 



Lena Jørgensen  
 
 
Opstiller til bestyrelsen   
som kollektivt medlem på vegne af  
Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder  
 

BAGGRUND:  
 

Jeg er cand.mag. i Amerikanske Studier med speciale i forholdet mellem USA og FN, hvor jeg analy-
serede USA's modstand mod oprettelsen af FNs Menneskerettighedsråd i 2006.  

Jeg er sekretariatsmedarbejder i Den Danske Helsinki Komité, hvor jeg p.t. fokuserer på korruptions-
bekæmpelse. Som medlem af FN-forbundets Menneskeretsudvalg (siden 2013) og formand for udval-
get (siden 2016) er mine mærkesager kvinders rettigheder og internet governance. Jeg har 20 års 
bestyrelseserfaring i medlemsbaserede organisationer og arbejder i A-kassen og fagforeningen Frie 
med ledelse og medlemspleje.  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 
Jeg vil kunne bidrage med min omfattende viden om menneskerettigheder i kraft af min cand.mag. i 
Amerikanske Studier med speciale i menneskerettigheder, mit netværk og 7 år som aktiv i FN-
forbundets Menneskeretsudvalg og sekretariatsmedarbejder i Den Danske Helsinki Komité for Men-
neskerettigheder samt som FN-forbundets repræsentant i Erhvervsstyrelsens Multistakeholdergruppe 
for Internet Governance. Med den baggrund vil jeg sammen med de øvrige medlemmer af Menneske-
retsudvalget fortsat arbejde for at styrke indsatsen med oplysningsarbejde og sætte fokus på menne-
skerettigheder i form af fyraftensmøder, konferencer og debatartikler og opfordre regeringen til for-
bedringer, når det er nødvendigt.  

Overordnet vil jeg sammen med udvalget følge Danmarks indsats som medlem af FN’s Menneske-
retsråd og bidrage til UPR-processen (Universal Periodic Review), som indebærer, at Danmark eksa-
mineres i menneskerettigheder primo 2021. Derudover vil jeg sætte fokus på områder som f.eks. 
kvinders rettigheder, Børnekonventionen, virksomheders overholdelse af menneskerettigheder (UN 
Guiding Principles for Business & Human Rights) samt udfordringerne med menneskerettigheder og 
demokrati på internettet (den årlige Internetdag - Dansk IGF).  

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 
FN-forbundets største udfordring er at tiltrække flere medlemmer. Samtidig burde der være et kæmpe 
medlemspotentiale, idet f.eks. flere og flere virksomheder sætter FN’s verdensmål på dagsordenen. 
Som medlem er der derfor rig mulighed for at få mere viden om, hvordan man kan bruge FN’s ver-
densmål konstruktivt til at løse globale problemer såsom klimaudfordringer, bedre arbejdsvilkår og 
ligestilling mellem kønnene og dermed få indflydelse på at opfylde FN’s 17 verdensmål i 2030 med en 
bedre verden som mål.  

 

 



POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

Erfaring med organisationsledelse og regnskaber. Jeg er oprindeligt uddannet bankassistent.  

 

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

Der skal flere med i arbejdet. Der skal være flere, der bidrager til arbejdet.  
 
Vi lever netop nu i en tid, hvor lande lukker sig mere og mere om sig selv, det gælder også Danmark 
og danskerne. Her er der brug for dem, der vil internationalt samarbejde, fred og udvikling for alle. Det 
er måske FN-forbundets største mulighed, at der er brug for et sted for de, der vil fællesskabet på 
tværs af landegrænser.  
 

BAGGRUND:  
 

Jeg har været medlem af FN-forbundet i mere end 30 år, og er engageret i internationale spørgsmål. 

Til daglig er jeg kommunikationschef i Dansk El-Forbund, men før da har jeg arbejdet i årtier med in-

ternationale spørgsmål i forskellige organisationer. Jeg vil derfor gerne give et bidrag til, at FN-

Forbundets arbejde får så gode vilkår som muligt, der er brug FN-Forbundet.  

Peter Koch Palshøj  
 
 
Opstiller som parlamentarisk revisor  
som individuelt medlem  

 



POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

Jeg stiller op til FN-forbundets bestyrelse, fordi jeg gerne vil være med til at løfte den multilaterale 
dagsorden. Og netop i år, hvor vi fejrer en dobbelt fødselsdag for både FN og FN-forbundet, skal vi 
bruge muligheden for at fortælle historien om, hvor og hvordan det multilaterale samfund har spillet en 
afgørende rolle ift. at sikre rettigheder til flere, udviklet globale aftaler, der har været rammesættende 
for at flere har fået det bedre. Her spiller FN-forbundet en vigtig rolle ift. at fortælle de gode historier 
og ikke være bange for at engagere og mobilisere, når siddende danske regeringer ikke tager globalt 
ansvar. Dette gælder især for udbredelsen og opnåelse af Verdensmålene.  

Vi har 10 år til at nå de 17 mål og her har vi alle en rolle at spille. Ift. bestyrelsesarbejdet fremadrettet 
vil jeg fokusere på at få udbredt verdensmålene til flere kommuner og til regionerne. I mit hverv som 
Borgerrepræsentant i København Kommune, satte jeg gang i udviklingen af en handleplan for Ver-
densmålene i Københavns Kommune i 2017, det har været givtigt og besværligt, og de erfaringer vil 
jeg gerne sætte i spil, samt udbrede kendskabet til hvordan FN-forbundet kan være vidensfødsels-
hjælper således at flere kommuner tager Verdensmålene til sig, gør dem til hverdagsmål.  

Jeg ønsker også at bidrage til den politiske proces, og en kampagne, der skal lede hen til en politisk 
beslutning om, at Folketingets partier afsætter 1 % af vores BNI til udviklingsarbejde - for nu noget der 
synes som et fjernt mål, men forsøger vi ikke, flytter målet sig længere og længere væk.   

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

I en tid hvor mange organisationer kæmper om borgernes opmærksomhed, er det en udfordring at 
mobilisere en stor folkelig support og et deraf stigende medlemskab for en relativ lille organisation 
som FN-forbundet synes at være, selvom vi har en kæmpe stor spilleplade at spille på med et samlet 
FN i ryggen. 
 
Tror, at 2020/21, FN-forbundet og FN’s runde dage skal bruges til at mobilisere ift. det multilaterale 
projekt, række ud til virksomheder, og nye grupper eksempelvis på uddannelsesinstitutionerne hvor 
der er en stor interesse for FN og multilateralisme.     

BAGGRUND:  

 

Jeg er medlem af Radikale Venstre, valgt på 7. år til Københavns Borgerrepræsentation, hvor jeg er 
gruppeforperson og Teknik og Miljøordfører.  

Er ansat i FN’s Miljøprograms samarbejde med DTU og Danida, hvor jeg leder kommunikations- og 
partnerskabsindsatsen.  

Er gift, og mor til to halvvoksne kvinder og bor på Østerbro i København og har en fortid i felten i hhv. 
Zambia, Georgien og New York, hvor jeg har arbejdet for Danida, den canadiske udenrigstjeneste, 
IOM og som selvstændig konsulent.  

Mette Annelie Rasmussen 
 
 
Opstiller som kollektivt medlem  
til bestyrelsen på vegne af Radikale Venstre  

 



POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 
Jeg har et evigt bankende hjerte for det internationale, for frihedsrettigheder og for demokrati. Derfor er det 
også naturligt, at jeg bad mit parti om at oprette et verdensmålsordførerskab – og selv bad om posten. Som 
det fremgår af min baggrund, har jeg arbejdet internationalt i mine år i Folketinget. Jeg har rejst i mange lan-
de, bakket op om FN og FN’s organer herhjemme og ude. Jeg har et nært samarbejde med FN-Byen og del-
tager i debatter både der og ude i landet om bl.a. verdensmålene. Internationalt har jeg i FN-regi deltaget i 
både FNs generalforsamling og andre møder, som fx Kvindekommissionen og High Level Political Forum om 
Verdensmålene. Temaer har primært været verdensmål, udviklingspolitik, udenrigspolitik og kvinders rettighe-
der Jeg håber at kunne bidrage i bestyrelsen med min erfaring, kontakter og engagement, og dermed bidrage 
til at få FN højere op i borgernes bevidsthed, fremme fællesskabet og troen på internationale løsninger på 
verdens udfordringer.  

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 
Jeg ser det som en udfordring for FN-forbundet, at troen på internationale løsninger på internationale proble-
mer virker mindre og mindre relevant for borgerne i en splittet verden magtforskydninger og USA's rolle som 
’leder af den frie verden’ er vaklende. Derudover står FN-forbundet ikke helt centralt i alles bevidsthed, når vi 
taler om FNs Verdensmål. Heri ligger også den centrale udfordring: verdensmålene. I takt med implemente-
ring og udbredelse af kendskabet til verdensmålene blandt borgere, virksomheder og organisationer, kunne 
FN-forbundet få en endnu vigtigere rolle og placering i debatten.  

BAGGRUND:  

 

Folketingsmedlem siden 2005 og fhv. minister for Socialdemokratiet, Roskilde, Sjællands Storkreds. Følgende rele-
vante poster kan nævnes: 

 Næstformand i Finansudvalgets arbejdsgruppe om FN's Verdensmål fra 2019.  

 Miljøordfører fra 2019. 

 Næstformand for Folketingets 2030 netværk om FN's Verdensmål fra 2019. 

 Verdensmålsordfører fra 2019. 

 Formand for Europaudvalget, 2015-2016. 

 Udviklingsordfører, 2013-2019 

 Medlem af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Ret 
-tigheder (formand 2014-2019, næstformand fra 2019) fra 2014. 

 Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, 2012-2015. 

 Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, 3. oktober 2011 – 9. august 2013. 

 
Tillidshverv: 

 Næstformand for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), 2014-2018.  

 Medlem af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, 2001-2004. 

 Vicepræsident for Dansk Røde Kors, 1999-2004. 

 Formand for Dansk Røde Kors, Gundsø lokalafdeling, 1994-2005. 

Uddannelse: 

 Cand.agro., Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 1987-1993. 

Mette Gjerskov  
 
 
Opstiller som kollektivt medlem  
til bestyrelsen på vegne af Socialdemokratiet  

 



POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

Jeg vil fortsat bidrage med mit arbejde i udvalget for Fred og Konfliktløsning samt udvalget for Menne-
skerettigheder, så vi kan få flere initiativer sat i værk. Mit store engagement gør, at jeg ligeledes vil 
kunne bidrage væsentligt til udvidelse af FN-forbundets samarbejds- og produktivitetsværkstøjer, bl.a. 
gennem udbygning af samarbejde og kommunikation med andre NGO’er samt nationale og internati-
onale aktører.  

Min personlige baggrund samt mine faglige kompetencer, herunder sproglige kvalifikationer (dansk, 
engelsk, georgisk, russisk, fransk og tysk) vil ligeledes bidrage til FN-forbundets vækst, både nationalt 
og internationalt. Derudover vil jeg bidrage med mine organisatoriske erfaringer samt min faglige vi-
den på menneskerettighedsområdet, bl.a. gennem udarbejdelse af oplysende materialer, artikler, 
planlægning og afholdelse af debatmøder, fyraftensmøder m.v., så vi kan øge interessen for FN-
forbundets mærkesager og udvide medlemskredsen.  

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 

Situationen i store dele af verden viser os desværre, at der i øjeblikket er tendens til, at sætte spørgs-
målstegn ved de grundlæggende værdier og retsprincipper. Vi er vidner til, hvorledes staternes suve-
rænitet og de grundlæggende menneskerettigheder bliver krænket i større omfang. Dette er den stør-
ste udfordring for FN-forbundet, hvorfor der skal arbejdes målrettet på, at få sat større fokus på de 
grundlæggende værdier og retsprincipper, men ikke mindst, at få skabt øget opmærksomhed om de 
retsbrud, som finder sted.  
 
Den største mulighed for FN-forbundet vil være, at skabe øget synlighed gennem oplysende arrange-
menter og øget aktivitet på de sociale medier. Det er overvejende vigtigt, at skabe øget opmærksom-
hed om FN-forbundets mål og initiativer, der kan fremmes gennem arrangementer og netværksførel-
se med henblik på udvidelse af FN-forbundets medlemskreds. Disse tiltag vil i sidste ende resultere i 
FN-forbundets vækst og gennemførelse af flere effektive initiativer.  

BAGGRUND:  

 

Jeg kommer fra Georgien, og er uddannet jurist fra Århus Universitet med speciale i international ret 
og menneskerettigheder. Jeg har bl.a. skrevet speciale om Sikkerhedsrådets menneskerettighedsfor-
pligtelser. Jeg har sideløbende med jurastudiet samlet erfaring i advokatbranchen som juridisk stu-
dentermedhjælper. Desuden arbejdede jeg som frivillig juridisk rådgiver og sagsbehandler i en større 
forening, hvor de grundlæggende menneskerettigheder spillede en vigtig rolle i mit daglige arbejde. 
Jeg har, værende cand.jur., været i praktik i et mellemstort advokatfirma, arbejdet som advokatfuld-
mægtig ligeledes i et advokatfirma, samt bidraget som frivillig juridisk rådgiver i Advokatvagten.  

Derudover har jeg over 4 års erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder strategi og ledelse i en større 
forening, hvor jeg, som medlem af bestyrelsen, har været med til at træffe succesfulde politiske og 
organisatoriske beslutninger.  

Jeg sidder pt. i udvalget for Fred og Konfliktløsning samt udvalget for Menneskerettigheder, hvor jeg 
er med til at fremme FN-forbundets fredsbevarende og menneskeretlige initiativer.  

Victoria Davidsen 
 
 
Opstiller til bestyrelsen  
som individuelt medlem  

 


