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København, 1. maj 2019 
 
 
Til Rasmus Jarlov og Erhvervsudvalget i Folketinget 
 
 
Vedrørende:  
Positionspapir omkring Beslutningsforslag B82 om at gøre det lovpligtigt for virksomheder at 
udøve nødvendige omhu på menneskerettighedsområdet, samt om indførelse af effektive 
retsmidler. 
 
92-Gruppeni – Forum for Bæredygtig Udvikling og Globalt Fokus – Folkelige organisationers 
udviklingssamarbejde, der tilsammen tæller næsten 100 danske miljø- udviklings- og 
menneskerettighedsorganisationer vil gerne udtrykke vores støtte til beslutningsforslag B 82, 
samt understrege vigtigheden af, at det bliver gjort lovpligtigt for virksomheder at udøve 
nødvendig omhu på menneskerettighedsområdet og at der indføres effektive juridiske retsmidler 
for eventuelle alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som måtte involvere virksomheder.1 
 
Der er brug for en lovpligtig bundgrænse for ansvarlig virksomhedsadfærd – og nærmere bestemt 
lovpligtig nødvendig omhu/due diligence på menneskerettighedsområdet, mv. - af flere årsager, 
som opridses nedenfor: 
 
Nogle danske virksomheder er rigtig godt med, når det handler om ansvarlig virksomhedsadfærd, 
men det er desværre for få. Et centralt problem er, at for få virksomheder har tilstrækkeligt fokus 
på nødvendig omhu eller due diligence i deres arbejde med samfundsansvar. Nødvendig omhu er 
ellers et centralt element i FN’s og OECD’s retningslinjer på området. Nødvendig omhu handler 
kort fortalt om, at virksomheder skal identificere, forebygge og afhjælpe negativ påvirkning af 
menneskerettigheder og miljø/klima i forbindelse med deres globale aktiviteter og rapportere om 
deres indsats. Dette gælder også i forhold til deres leverandører og andre forretningsrelationer. 
 
Pressen har sat en del fokus på problemerne gennem årene: import af palmeolie og fodersoja til 
fødevareindustrien fra lande, hvor der er store problemer med kummerlige arbejdsforhold, 
tvangsforflyttelse af oprindelige folk, tropisk afskovning og brug af kræftfremkaldende pesticider2, 
import af tropisk træ til den danske tømmerhandel med slavelignende forhold i varekæden3, 
tvangsarbejde og store miljøproblemer i modeindustrien4 – blot for at nævne nogle få eksempler.  
 
 
                                                             
1 Beslutningsforslaget dækker også virksomheders påvirkning af miljøet i tilfælde hvor negativ påvirkning af miljøet har konsekvens 
for menneskers liv og helbred, mv. 
2 Se bl.a. https://danwatch.dk/undersoegelse/sojaens-syge-slagside/ 
https://www.amnesty.org.uk/files/the_great_palm_oil_scandal_lr.pdf 
3 https://danwatch.dk/undersoegelse/forside-toemmer/ 
4 https://danwatch.dk/undersoegelse/dansk-mode-og-giftige-garverier/ 
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Desværre har omtalen ikke ført til nok handling fra virksomhedernes side. I en rapport som CEVEA 
for nylig har offentliggjort, fremgår det, at mere end 20 procent af dansk import stammer fra 
lande, der systematisk krænker grundlæggende arbejdstagerettigheder.5 

 
Foreløbigt er der kun lovkrav til virksomheders rapportering om samfundsansvar – primært §99a i 
årsregnskabsloven. Loven er netop blevet opdateret for at være i overensstemmelse med EU-
direktivet på området. Men lovkravene er ikke tilstrækkelige til at sikre, at virksomheder udøver 
nødvendig omhu - primært fordi der i overvejende grad er fokus på virksomheders udvikling og 
resultater og ikke på de mennesker og det miljø, som virksomheders aktiviteter kan påvirke 
negativt. 

 
Andre lande end Danmark er da derfor også gået foran eller er godt på vej, når det handler om at 
indføre lovgivning om nødvendig omhu og adgang til effektive retsmidler på 
menneskerettighedsområdet. Frankrig har fået lovgivning på området (The French Duty of 
Vigilance Law). I Schweiz drøftes en lignende lov nu i parlamentet, og i en del andre lande, 
herunder bl.a. Tyskland, Holland, Italien og Luxemburg, overvejer man også at indføre lignende 
lovgivning. 

 
Vi mener, at Danmark bør gøre det samme - både for at generobre Danmarks førerposition på 
CSR-området internationalt, for at sikre en lovpligtig bundgrænse for virksomheders arbejde med 
ansvarlig virksomhedsadfærd, for ikke at tabe i konkurrencen til virksomheder i andre lande og for 
at bidrage ordentligt til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. En sådan lovgivning vil også 
være gavnlig for virksomheder, som allerede gør det godt eller som gerne vil gøre det godt på 
området, da andre virksomheder så ikke kan drive konkurrencen nedad, ved kun at gøre ganske 
lidt eller slet ingenting.  
 
Vælger Danmark at være med til at gå forrest, så er der desuden god chance for at EU vil følge 
efter.  Det var det der skete i sin tid med hensyn til lovkrav om rapportering om samfundsansvar. I 
2009 fik bl.a. Danmark de første lovkrav om rapportering om samfundsansvar og derefter fulgte 
EU efter med EU-Direktivet om ikke-finansiel rapportering.  
 
EU er da også så småt gået i gang med at undersøge muligheden for lovpligtig nødvendig omhu. 
EU-Kommissionen har for nylig iværksat en stakeholderkonsultation om emnet og i EU-
parlamentet er der nedsat en arbejdsgruppe for at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd, 
herunder hvad angår lovpligtig nødvendig omhu og effektive retsmidler i tilfælde af 
virksomheders involvering i grove menneskerettighedskrænkelser.6 
 
 
 

                                                             
5 https://cevea.dk/analyse/10-arbejdsmarked/2087-mere-end-20-pct-af-dansk-import-stammer-fra-lande-der-
systematisk-kraenker-grundlaeggende-arbejdstagerrettigheder 
6 https://responsiblebusinessconduct.eu/  
European Commission Study: Stakeholder Survey on Due Diligence through the Supply Chain 



 92-gruppen 
                

   Forum for Bæredygtig Udvikling 

 

 

 3 

 
 
Udover lovpligtig nødvendig omhu og effektive retsmidler i tilfælde af grove krænkelser, er der 
også brug for, at regeringen engagerer sig i at hjælpe erhvervslivet med kapacitetsopbygning og 
samarbejde på tværs af sektorer mv. for yderligere at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd og 
skabe den vigtige sammenhæng til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Mere kan gøres via 
bl.a. sektor-initiativer.  
 
Der bør også gøres mere, når det handler om ”drivere” for ansvarlig virksomhedsadfærd, 
herunder offentlige indkøb, hvor der bør være mere fokus på samfundsansvar i udbudsloven. Der 
bør også sættes mere ind i forhold til ansvarlige investeringer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
92-Gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling og  
Globalt Fokus - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer og tegnes i 
denne sag af: Amnesty International Danmark, FN-Forbundet, Oxfam IBIS, MS-ActionAid, Care Danmark, Greenpeace, 
Sex&Samfund, Nyt Europa, Dansk Ornitologisk Forening/Birdlife Danmark, 350 Klimabevægelsen, DIB Dansk International 
Bosætningsservice, Kvindernes U-landsudvalg og WWF. 

                                                             





Invitation til landsmøde 2019
4.-5. maj, Comwell Kolding



Program
Lørdag den 4. maj

9.00 – 9.30 Ankomst og kaffe

9.30 – 10.00 Velkommen! 
 Kor og fællessang ved Ollerup Efterskole

10.00 – 10.30 Tag visuelle noter
 Ole Qvist-Sørensen, Bigger Picture

10.30 – 12.15 Vælg mellem 10 saloner
  
 1. Hvad skal vi egentlig med de frie skoler?
 Leo Komischke-Konnerup, Ph.d. og chefkonsulent ved UC Syd

 2. Udvikling af positive fællesskaber
 Marieke Brinck, underviser i pædagogik, psykologi og didaktik   
 på Den frie Lærerskole

 3. Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid
 Sara Alfort, forfatter og skribent på Zetland

 4. Tegn mere sammen 
 Ole Qvist-Sørensen, grafisk facilitator og konsulent, 
 Bigger Picture
  
 5. Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer, indhold og  
 kerneværdier
 Sanni Maria P. Korsgaard, naturpædagog, medlem af master-  
 gruppen for en styrket læreplan

 6. Svedig salon med sang, dans og spil
 Miriam Villekjær Lassen, Amanda Krogh, Anna Oline    
 Frieboe Laumark, Rikke Rusholt Jørgensen - studerende ved   
 Jyske Musikkonservatorium

 7. At »stå mål med« - pædagogisk frihed i praksis
 Sune Jon Hansen, pædagogisk konsulent i Friskolernes Hus

 8. Den magiske mobil - og de udfordringer, skærmene skaber 
 i undervisning og samfund
 Bent Meier Sørensen, professor ved CBS og forfatter

 9. Europæisk og globalt samarbejde – hvordan?
 Jakob Clausager, international konsulent i Friskolernes Hus

 10. 17 mål som grundlag for en bedre verden 
 Torleif Jonasson, generalsekretær i FN-forbundet







Torleif Jonasson <torleifjonasson@gmail.com>

Valgkampen skal også handle om FN og globale spørgsmål
1 meddelelse

Torleif Jonasson <kan-ikke-besvares@conventus.dk> 7. maj 2019 kl. 14.14
Til: torleifjonasson@gmail.com

FN-forbundet

Valgkampen skal også handle om FN og globale spørgsmål

Kære medlem,

Så blev folketingsvalget endelig udskrevet! Som DIIS-forsker Lars Engberg Pedersen skriver det 
i Altinget, så kommer valget nok ikke til at handle om Danmarks langsigtede interesser i en 
stabil, fredelig og fremgangsrig verden.  

Men du kan være med til at prøve at få kandidaterne til at forholde sig til Danmarks 
internationale interesser – og FN – som vi prøvede det til valgdebatten i forbindelse med FN-
forbundets landsmøde forrige weekend. Under overskriften ’Danmark og FN’s Verdensmål’, 
spurgte vi politikerne om, hvad Danmark skal være kendt for internationalt, hvor vi kom ind på 
menneskerettigheder, fred og konfliktløsning – og i det hele taget Danmarks rolle i FN.

Danmark er lige blevet medlem af FN’s Menneskerettighedsråd, men hvordan kan vi sikre 
rettighederne i Danmark? Ikke mindst for flygtninge, hvor vi siden 2015 ikke har taget imod 
kvoteflygtninge. FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR har spurgt Angelique, der flygtede fra 
Rwanda, hvad det betød at komme til Danmark som kvoteflygtning  Du kan også finde 
inspiration til spørgsmål i UNHCR’s ønskeliste til kandidaterne til Europaparlamentet .

Fra sommeren 2020 vil Danmark kandidere til FN’s Sikkerhedsråd, og for at blive valgt, skal vi 
vise en forskel. Her skal vi genopfriske de forebyggende dele af ’Responsibility to Protect’, som 
du kan genfinde i FN-forbundets hæfte om princippet.  Og op til forsvarsforliget 2018 
udarbejdede vi et idé-papir, hvor du også kan finde inspiration til debatspørgsmål.

Danmark ligger højt på ranglisten over landes gennemførelse af Verdensmålene for Bæredygtig 
Udvikling, men kigger man nærmere, så kan vi gøre langt mere. Til Folkemødet sidste år udgav 
vi i fællesskab en skyggerapport om gennemførelsen, hvor vi bl.a. skriver, at det på 
naturområdet står slemt til. At problemet er akut, underbygges af en FN-rapport, der udkom 
forleden. Op til valget har FN-forbundet bidraget til Verdensmålenes Idekatalog med NGO’ernes 
idéer til politisk forandring i verdensmålenes navn.

Hvor danske politikere gerne fremstiller FN’s målsætning om at landenes udviklingsbistand skal 
udgøre 0,7 pct. af BNI som et loft, så er det for os en minimumsmålsætning – ligesom det er 
vigtigt at sikre den multilaterale del af bistanden, som FN-forbundet bl.a. stillede skarpt på i 
forbindelse med den seneste bistandspolitiske strategi.

Debatten med kandidaterne kan foregå til valgmøder, men mange politikere kan også nås via de 
sociale medier, ikke mindst via twitter. Bruger du dette medie, så brug gerne vores tag’s 
#GlobaltAnsvar og #SammenForFN

Med venlig hilsen, FN-forbundet





UNITED NATIONS 
SECURITY COUNCIL
ELECTION DEBATES

EASTERN EUROPEAN GROUP
Open to all Member States, UN-accredited Civil 
Society Organizations & the larger UN 
Community

UN Security Council EEG 2019 Election Debate

Thursday, May 9, 2019  

10:00am - 12:00pm 

ECOSOC Chamber, UNHQ

#UNSCElections

RSVP at [link here] 

Send your questions to unsc@wfuna.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1v1lxh8ODQITQDeOrmIDlqeQj1LSUGuPxdM4dl5-npPlZg/viewform?usp=sf_link
mailto:williams%40wfuna.org?subject=




 



Uro i Flygtningehjælpens 
bagland om fyringen af 
Christian Friis Bach
Der er lagt op til rivegilde på Dansk Flygtningehjælps 
repræsentantskabsmøde torsdag d. 23. maj. To 
medlemsorganisationer har udtrykt kritik af 
forretningsudvalgets lukkethed. Til gengæld tilbyder Friis 
Bach sin version af forløbet. 

16.05.2019

Både FN-Forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke har efter Dansk 
Flygtningehjælps overraskende fyring af sin generalsekretær krævet en 
grundig redegørelse af både beslutningsgrundlaget og forløbet frem til 
fyringen.

Samtidig har Christian Friis Bach for første gang selv løftet lidt på sløret 
af processen. I en udtalelse til Globalnyt skriver han: ”Jeg har ikke, af 
hensyn til Dansk Flygtningehjælp, ønsket at kommentere forløbet i 
pressen, og det gør jeg fortsat ikke. Men da jeg aldrig, i det meget korte 
forløb der førte til fyringen, fik mulighed for at fremlægge en redegørelse 
for udfordringerne i Dansk Flygtningehjælp, sendte jeg efterfølgende en 
sådan redegørelse til Forretningsudvalget. Tilsvarende vil en 
redegørelse også være til rådighed for Repræsentantskabet, hvis 
medlemmerne af Repræsentantskabet ønsker det.”

>

>

Annonce

Stillingsbørsen

IWGIA is looking for a 
communications intern 

Compliance Coordinator to 
ActionAid Denmark

Red Barnet søger Senior 
Accounting coordinator

ADRA Danmark søger fundraiser 
til private donorer

CARE SØGER BARSELSVIKAR 
SOM LEDELSESKOORDINATOR

Projektkoordinator med ansvar 
for frivilligledelse til Danish 
Muslim Aid

DIGNITY søger Controller – skarp 
formidler og analytiker

Danida seeks Senior Technical 
Adviser, Amman, Jordan

Se alle stillingsopslag

Se ulønnede stillinger

Kalender

Mød mediefolk fra Mongoliet 
(København)
17:30 til 19:00 | 28.05.19 

Konference - ADDA 25 års 
Jubilæumsfejring
11:00 til 19:30 | 01.06.19 

Åbningsdag for Cinematekets 
latinamerikanske festival 2019
13:15 til 18:00 | 01.06.19 

Søg på Globalnyt

ØKONOMI & ERHVERV MILJØ & KLIMA KULTUR NAVNE KALENDER BLOGS STILLINGSBØRSENSEKTIONER

Christian Friis Bach tilbyder organisationens repræsentantskab en redegørelse for forløbet op til hans fyring 
Foto: Agnete Schlichtkrull/Dansk Flygtningehjælp.

Af Peter Tygesen - Globalnyt 

DANSK BISTAND GLOBAL BISTAND AFRIKA ASIEN OG STILLEHAVET SYDASIEN MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

LATINAMERIKA

OM GLOBALNYT ANNONCER BLIV MEDLEM AF FORENINGEN GLOBALNYT STØT GLOBALNYT NYHEDSBREV



Mangeårig formand for FN-Forbundet, Jørgen 
Estrup. 

Annonce

En sådan redegørelse fra Friis Bach er blandt de krav, som kræfter i 
repræsentantskabet kræver opfyldt.

Ingen faresignaler fra forretningsudvalget
”Jeg blev meget overrasket og noget foruroliget,” siger Jørgen Estrup, 
formand for FN-forbundet til Globalnyt om sin reaktion på afskedigelsen 
d. 24. april af Friis Bach. Bag afskedigelsen stod ifølge en 
pressemeddelelse ”et enigt forretningsudvalg” med forkvinde Agi Csonka 
i spidsen.

”Der var ingen faresignaler i de 
løbende referater fra 
forretningsudvalgets møder,” siger 
Estrup til Globalnyt, ”og man 
kunne ikke se, at det hele 
brændte på.

Estrup tilføjer, at man allerede  
sidste år vidste, at der var 
økonomiske problemer, især på 
grund af nedskæringer i 
sprogundervisningen i Danmark, 
"men jeg havde slet ikke 
fornemmelse af, at der kunne 
komme den slags beslutninger på 
tale.”

Også for Mellemfolkeligt Samvirke kom nyheden om afskedigelsen som 
et lyn fra en klar himmel. De to organisationer udgør sammen med 25 
andre det afgørende fundament for Dansk Flygtningehjælp, hvis højeste 
myndighed er et repræsentantskab med deltagere fra alle disse 
organisationer samt fra frivilliggrupper. Mellem det årlige 
repræsentantskabsmøde ledes organisationen af et forretningsudvalg på 
otte personer.

Medlemsorganisationerne ”blev overhovedet ikke orienteret,” siger 
Estrup, ”ud over den meget lakoniske og korte pressemeddelelse som 
alle fik. Det synes jeg ikke er tilfredsstillende.”

Utilstrækkeligt tilbud om møde
Estrup tog derfor kontakt til 
forretningsudvalget og krævede en 
redegørelse for 
beslutningsgrundlaget, på hvilket 
forretningsudvalget afskedigede 
generalsekretæren, ”for det er en ret 
afgørende beslutning, 
forretningsudvalget træffer, når det 
afskediger den daglige leder.”

Han klagede samtidig over, at 
forretningsudvalget ikke ”havde 
redegjort bedre over for 
repræsentantskabet, som er 
organisationens højeste myndighed.”

Estrup oplyser til Globalnyt, at han efterfølgende havde en 
mailudveksling med forkvinde Agi Csonka, ”men den stoppede lidt 
abrupt, for den gav ikke noget, jeg kunne bruge. Hun tilbød et møde, 
som jeg måtte forstå ikke handlede om beslutningsgrundlaget for 
afskedigelsen.”

Repræsentantskabet mødes næste uge
Uafhængigt af Estrups anstrengelser reagerede også Mellemfolkeligt 
Samvirke skarpt på udviklingen. Ugen efter afskedigelsen fremsendte 
forkvinden, Helle Munk Ravnborg, et resolutionsforslag til det årlige 
repræsentantskabsmøde, der afholdes i næste uge, torsdag d. 23. maj.

Resolutionsforslaget pålægger forretningsudvalget ”skriftligt at redegøre 
for, på selve repræsentantskabsmødet, i fortrolig form, det fulde 
beslutningsgrundlag, der lå til grund for afskedigelsen af  
generalsekretær Christian Friis Bach.”

MS’s resolutionsforslag kræver også, at forretningsudvalget redegør for 
processen forud for fyringen. Desuden kræver den også en redegørelse 
om sagsforløbet fra Christian Friis Bach selv.

Endelig lægger MS op til, at repræsentantskabet efter orienteringen og 
fremlæggelsen af det ønskede materiale fra forretningsudvalget, ”skal 
have mulighed for at udtale sin holdning til beslutningen.”

Principiel sag
MS’ forkvinde, Helle Munk Ravnborg, uddyber over for Globalnyt, at det 
for MS ikke handler om Christian Friis Bachs person: ”Det kom jo meget 
overraskende, og havde dette været den første i striben af fyringer af 

>

>

Seminar: Achieving Durable 
Solutions for Returnee Children – 
what do we know? - Launch of the 
Global Returns Report 
(København)
14:00 til 17:00 | 03.06.19 

Ordinær generalforsamling i 
foreningen Globalnyt
17:30 til 19:30 | 03.06.19 

Årsmøde i Dansk selskab for 
indvandrersundhed (København)
09:00 til 17:00 | 04.06.19 

Den røde sø: Et overset folkemord 
i Guatemala
17:00 | 04.06.19 

Amazonas og indianerne: Gratis 
talk inden film / Indiansk Tema 
(København)
18:00 til 18:45 | 04.06.19 

Paneldebat: The plight of children 
in Africa - what works? 
(København)
15:00 | 06.06.19 

The International Conference on 
Innovation for Crisis Management 
(København)
09:00 | 12.06.19 til 17:00 | 13.06.19

Se liste

Se kalender



Forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke, Helle Munk 
Ravnborg. 

EMNEORD: Dansk Flygtningehjælp / MS / FN-forbundet 

Derfor måtte Friis Bach gå: Magtede hverken 
organisationsudvikling eller forretningsdrift

En pressemeddelelse skrevet så omhyggeligt, at ”man ikke kan 
regne ud, hvorfor Christian Friis Bach er blevet fyret”

Mens ngoerne kæmper om et stadigt mere trængt marked, falder 
generalsekretærerne tungt

RELATEREDE ARTIKLER

Annonce

generalsekretærer, havde vi måske ikke reageret så stærkt. Men nu kom 
den i kølvandet på mange andre på meget kort tid. VI kunne ikke lade 
være med at tænke, at man sørme må håbe, at grundlaget er i orden, for 
ellers er det vanskeligt at se, hvordan vi kan tiltrække kvalificerede 
personer til at stå i spidsen for organisationer, hvor forandring er sat på 
dagsordenen.”

Ravnborg siger, at en bestyrelse 
bør være parat til at acceptere, at 
ikke alt lykkes fra dag ét: ”Så hvis 
vi ønsker en bestemt omstilling, 
må man give en generalsekretær 
plads til at sætte nogle skibe i 
søen, og se om de kan sejle. 
Bestyrelsen har mange kanaler til 
at holde ret godt øje med, hvad 
der sker og vurdere, og om der er 
grund til at rigge om.”

Helle Munk Ravnborg undrer sig derfor over, om der på den korte tid fra 
Christian Friis Bach blev ansat i november 2017, til han mindre end 
halvandet år senere blev sagt op, har været den fornødne dialog og 
tilstrækkelige forsøg på at rette en eventuel skæv kurs: ”Der skal jo have 
været en proces, hvor forretningsudvalget siger: ’Du er ansat på det-og-
det grundlag, vi har tilsvarende forventninger. Vi kan se, at det ikke går 
så godt. Hvad vil du gøre for at rette op på det?' Det er dét, vi ønsker at 
få klarhed over på repræsentantskabsmødet.”

Ønsker også redegørelse fra Friis Bach
MS har også ønsket også at få en redegørelse fra Christian Friis Bach 
selv.

Munk Ravnborg understreger igen, at sagen for MS ikke handler om 
personen Christian Friis Bach: ”Sagen er principielt vigtig for at sikre et 
tilstrækkeligt råderum for generalsekretærerne til at udføre den 
nødvendige forandringsledelse, som bestyrelserne efterspørger, og 
samtidig sikre et minimum af retssikkerhed for generalsekretærerne.

”Vi beder vores generalsekretærer om at udøve forandringsledelse. Hvis 
ngo’ernes bestyrelser for eksempel gennem en sag som denne viser, at 
hvis de pludselig finder mishag i en generalsekretærs ledelse, så vil de 
ikke tøve med at fyre vedkommende på sit glatte ansigt, så begrænses 
incitamentet blandt generalsekretærerne om at udøve forandringsledelse 
og at vove noget. En sådan udvikling vil stække hele vores branches 
innovationskraft.”

Globalnyt har ikke kunnet få en kommentar til udviklingen fra 
forretningsudvalgets forkvinde, Agi Csonka. Dansk Flygtningehjælps 
kommunikationsdirektør, Annette Spanggaard, oplyser til Globalnyt, at 
forretningsudvalget vil fremlægge en mundtlig redegørelse for både 
beslutningsgrundlag og -forløb på repræsentantskabsmødet d. 23. maj.

Spanggaard oplyser desuden, at om beslutningen om fyringen er blevet 
drøftet "under ekstraordinære forretningsudvalgsmøder, der bliver 
afholdt i særlige situationer."

Artiklen er redigeret 17.5. kl. 12 bl.a. vedr. MS' henvendelse samt den 
mundtlige fremlæggelse af redegørelsen og oplysninger fra Spanggaard 
om ekstraordinære forretningsudvalgsmøder.

>

>

>
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”Mystisk”, ”underligt”, 
”beklageligt” – hvordan gik 
det mon for sig, da Dansk 
Flygtningehjælp pludselig fik 
en ærespræsident? 
Repræsentantskabet i Dansk Flygtningehjælp mødes 
torsdag d. 23. maj med mange spørgsmål til ledelsen. Dels 
om fyringen af Christian Friis Bach – dels om 
udnævnelsen af en ærespræsident blot få dage derefter. 
Og om en eventuel sammenhæng mellem de to 
begivenheder; hvorfor havde ærespræsidenten for 
eksempel allerede ved sin udnævnelse ”indgående” 
kendskab til fyringssagen? 

22.05.2019

Rebildselskabet har én. Flyvevåbnets Soldaterforening har også én, lige 
som Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Ellers er det faktisk småt 
med ærespræsidenter i Danmark.

For godt tre uger siden, mandag d. 29. april, meddelte Dansk Flygtninge-
hjælp imidlertid, at dets forretningsudvalg har udnævnt tidligere general-

>

>

Annonce

Stillingsbørsen

DanChurchAid (DCA) is looking 
for a Country Director, 
Bangladesh re-advertisement

Accountant- International Project 
team (French or English 
speaking)

Experienced Senior Financial 
Controller to ActionAid Denmark

ADRA Danmark søger fundraiser 
til private donorer

Genopslag - Leder til CAREs 
internationale afdeling

Projektkoordinator med ansvar 
for frivilligledelse til Danish 
Muslim Aid

Senior Energy Efficiency 
Specialist til Verdensbanken, 
Washington, DC

Save the Children Denmark (SCD) 
is looking for an Awards & 
Support Officer

Se alle stillingsopslag

Se ulønnede stillinger

Kalender

Women Deliver
23:00 | 03.06.19 til 02:00 | 07.06.19

Årsmøde i Dansk selskab for 
indvandrersundhed (København)
09:00 til 17:00 | 04.06.19 

Den røde sø: Et overset folkemord 
i Guatemala
17:00 | 04.06.19 

Søg på Globalnyt

ØKONOMI & ERHVERV MILJØ & KLIMA KULTUR NAVNE KALENDER BLOGS STILLINGSBØRSENSEKTIONER

Langt fra ledelseskrisen i København, har Mahfud Mohamed etableret et bageri med midler fra EU som han 
har fået gennem Dansk Flygtningehjælp. Han er flygtning fra Vestsahara og bor i dag i Algeriet. Foto: 
EU/Louiza Ammi (CC BY-NC-ND 2.0).

Af Peter Tygesen - Globalnyt , Frederik Lange - Globalnyt 
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Mangeårig formand for FN-Forbundet, Jørgen 
Estrup. 

sekretær Andreas Kamm som ærespræsident. Kamm trådte tilbage som 
daglig leder i oktober 2017 efter næsten 20 år på posten.

Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 27 medlems-
organisationer, der alle er repræsenteret i organisationens højeste 
myndighed, repræsentantskabet. På sit årlige møde vælger repræsen-
tantskabet et forretningsudvalg, som leder organisationen frem til næste 
repræsentantskabsmøde.

Hvad? Hvordan?
En rundringning til ledelsen i mange af medlemsorganisationerne 
afslører, at kun få havde opdaget, at Dansk Flygtningehjælp, som de i 
princippet har medansvar for, nu også har en ærespræsident.

Hverken repræsentantskabsmedlemmer eller medlemsorganisationerne 
er tilsyneladende blevet informeret om processen – eller for den sags 
skyld udnævnelsen af Andreas Kamm: De, som opdagede det, så en 
omtale i pressen.

De fleste er imidlertid ikke bare forbløffede over udnævnelsen, men 
undrer sig desuden over processen forud. Især fordi den tilsyneladende 
har været hemmelig.

Dansk Flygtningehjælp offentliggør løbende referater på sin hjemmeside 
fra både repræsentantskabsmødet og forretningsudvalgets møder.

En gennemgang af de seneste års mødereferater afslører, at oprettelsen 
af posten som ærespræsident tilsyneladende ikke er diskuteret på noget 
møde. En sådan diskussion er i hvert fald ikke taget til referat. Heller 
ikke en beslutning om oprettelsen af posten er registreret – ej heller 
diskussion eller beslutning om, hvem der så efterfølgende skulle tildeles 
den fine titel.

Æresmedlemmer
Mangeårigt repræsentant-skabsmedlem Jørgen Estrup, formand for FN-
Forbundet, et af de 27 medlemsorganisationer, siger til Globalnyt:

”Vi har ikke fået nogen information 
om udnævnelsen eller 
begrundelsen derfor. Så jeg er lidt 
mystificeret. Vi har en del år haft 
et æresmedlem, nemlig Bent 
Melchior. Han er udnævnt af 
repræsentantskabet.”

Sidste års 
repræsentantskabsmøde 
besluttede at udpege endnu et 
æresmedlem, nemlig den da 
afgående formand for 
forretningsudvalget, Stig Glent 
Madsen. Dette fremgår af 
referatet – hvori man også kan 
læse, at repræsentantskabet har 
et sæt skriftlige retningslinjer vedrørende æresmedlemskab.

”Kan ikke besluttes af forretningsudvalget”
På denne baggrund undrer Estrup sig over, hvorledes forretnings-
udvalget har kunnet udnævne en ærespræsident: ”Jeg synes, at det er 
en diskussion, som man bør lægge i repræsentantskabet. Det er ikke  
noget, forretningsudvalget bare kan beslutte - det kræver da en særlig 
overvejelse at udnævne folk til ærespræsident.”

Samme kritik går igen blandt mange andre medlemmer af repræsen-
tantskabet eller repræsentanter for medlemsorganisationer, som 
Globalnyt har talt med. De bruger ord som "mystisk", "underligt" og 
"mærkeligt". Langt de fleste ønsker imidlertid ikke at udtale sig til citat.

Jørgen Estrup finder forretningsudvalgets handling ”principielt uheldig”: 
”Fordi den ikke følger op på det, som længe har været en klar melding 
fra Dansk Flygtningehjælp, nemlig åbenhed om denne type beslutninger. 
At man sikrer sig, at man ved, hvordan kompetencerne er i Dansk 
Flygtningehjælp; hvem der tager ledelsesbeslutninger. Det virker som et 
brud med den aftalte åbenhedsstrategi.”

”En enorm styrke”
Generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen fra Care ser ikke noget forkert 
i beslutningsprocessen: “Jeg kan godt forstå, at der er et behov for at 
sende en signal om stabilitet og at få garvede kræfter ind efter fyringen 
af Christian Friis Bach. Jeg ser det som en enorm styrke, at Flygtninge-
hjælpen kan trække på Andreas Kamms erfaring.”

Han mener ikke, at udnævnelsen 
burde have været diskuteret med 
repræsentantskabet:

>

>

Amazonas og indianerne: Gratis 
talk inden film / Indiansk Tema 
(København)
18:00 til 18:45 | 04.06.19 

Seminar: China's role in the 
Global Development (København)
10:30 til 12:30 | 06.06.19 

Paneldebat: The plight of children 
in Africa - what works? 
(København)
15:00 | 06.06.19 

The International Conference on 
Innovation for Crisis Management 
(København)
09:00 | 12.06.19 til 17:00 | 13.06.19

Verdensmålene på Folkemødets 
dagsorden
10:00 | 13.06.19 til 22:00 | 16.06.19

The Syrian refugee crisis from the 
perspective of neighbouring 
countries: Lebanon, Jordan, Iraq
09:30 til 12:00 | 14.06.19 

5th Joint Nordic Development 
Research Conference in 
Copenhagen 
08:00 | 27.06.19 til 17:00 | 28.06.19

Se liste

Se kalender



Rasmus Stuhr Jakobsen Foto: Jakob Dall 

Agi Csonka. Foto: Dansk Flygtningehjælp. 

“Der ligger ikke noget i den her 
udnævnelse, så langt jeg lige kan 
se, der giver Kamm et særligt 
mandat, som burde være 
diskuteret med os - jeg betragter 
det mere som en hæder og som, 
at han er blevet good will-
ambassadør”, siger han.

Funktion – og 
funktionsbeskrivelse?
Også Jørgen Estrup spekulerer 
over ærespræsidentens opgaver. 
”Der må jo være en funktions-
beskrivelse, med mindre posten 
er rent honorær?”

I forretningsudvalgets pressemeddelelse af 29. april beskrives opgaven 
som at ”repræsentere Dansk Flygtningehjælp overfor frivillige, donorer 
og andre interessenter, når organisationen måtte have brug for det.”

Hændelser umiddelbart efter udnævnelsen peger imidlertid i retning af, 
at ærespræsidentposten langt fra er ’honorær’ eller blot repræsentativ. 
Han har en betydeligt større og mere aktiv rolle.

Kender fyringssagen ’indgående’
To dage efter offentliggørelsen af hans udnævnelse, onsdag d. 1. maj, 
på ugedagen for fyringen af Christian Friis Bach, fik alle medlems-
organisationer en mail fra forretningsudvalgets forkvinde, Agi Csonka.

Mailen var et tilbud om en 
personlig briefing om fyringen, 
”hvor vi mere uformelt kan drøfte 
situationen, og hvor du kan få 
svar på de spørgsmål, der måtte 
presse sig på.”

Den tilbudte briefing om 
baggrunden for fyringen af 
organisationens generalsekretær 
ville blive foretaget af to personer 
- dels Csonka, dels 
ærespræsidenten, der ifølge 
mailen ”kender organisation og 
sagen indgående” (vor 
fremhævelse).

Især den sidste oplysning pikerer Jørgen Estrup: Dels, at 
ærespræsidenten kender 'sagen' indgående, dels at han gør det, selv 
om Christian Friis Bach blev fyret, før han blev udnævnt som 
ærespræsident. Også dette har undret mange af de andre 
repræsentanter for medlemsorganisationer, som Globalnyt har talt med 
– men igen: Kun få vil udtale sig til citat.

Rasmus Stuhr Jakobsen undrer sig ikke. Ifølge ham er det "ingen 
overraskelse, at Kamm kender sagen indgående.”

Csonka tavs til torsdag
Globalnyt har gerne villet stille forretningsudvalgets forkvinde, Agi 
Csonka, en række spørgsmål til denne artikel, blandt andet: Blev 
oprettelsen af posten besluttet på et fortroligt møde, siden det ikke 
fremgår af de offentlige referater – og i så fald: Hvorfor fortroligheden? 
Hvordan var beslutningsprocessen? Og – ikke mindst: Såfremt 
processen og beslutningen foregik på et eller flere fortrolige møder - var 
dette samme fortrolige møde(r), hvor forretningsudvalget også 
besluttede at fyre Christian Friis Bach? Og endelig er Globalnyt nødt til 
at spørge: Hvis den afgåede generalsekretær Andreas Kamm har 
indgået i den proces, der førte til fyringen af hans efterfølger, Christian 
Friis Bach – hvad var da hans bidrag til og hans rolle i dette?

Forkvinde for Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, har imidlertid ikke 
kunnet finde tid til at tale med Globalnyt på denne side af repræsentant-
skabsmødet torsdag d. 23. maj.

Globalnyt har i stedet modtaget følgende udtalelse: ”Dansk Flygtninge-
hjælp bliver en større og større spiller internationalt, og derfor er det 
stadigt vigtigere, at vi er flere, der kan møde vore interessenter og 
samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Andreas Kamm har 
40 års erfaring i Dansk Flygtningehjælp, og han besidder en helt unik 
viden og passion for sagen. Den viden og passion er vi nu så heldige, at 
vi fortsat kan få fuldt udbytte af - til gavn for flygtningenes sag.”

Og derefter, som svar på et spørgsmål om oprettelsen af posten som 
ærespræsident,:



EMNEORD: Dansk Flygtningehjælp 

"At vi nu har en ærespræsident – er noget helt andet og har intet med 
æresmedlemmer eller repræsentantskabet at gøre. Andreas Kamm er 
udnævnt af driftsledelsen (the Extended Management Team) og 
forretningsudvalget som frivillig og støtte til vores ledelse takket være 
hans 40 år i flygtningehjælpen, og hans helt særlige viden om vores 
operation. Han er ulønnet og arbejder 100% som frivillig og er en stor 
støtte for hele ledelsen.

"Håber det giver klarhed over det hele," slutter beskeden fra Dansk 
Flygtningehjælp.

Tilløbsstykke
Estrup oplyser til Globalnyt, at han har tænkt sig at rejse sagen på 
repræsentantskabsmødet d. 23. maj. På samme møde har 
Mellemfolkeligt Samvirke krævet en skriftlig redegørelse for 
beslutningsgrundlaget og –processen for fyringen af generalsekretær 
Christian Friis Bach. En mundtlig redegørelse fra Agi Csonka for fyringen 
er varslet.

Alt tegner til et velbesøgt repræsentantskabsmøde. Disse har tidligere 
typisk været ret overfladiske, siger et medlem. ”Der har kun været nogle 
ganske få, som rejste spørgsmål til forretningsudvalgets eller 
direktionens handlinger. Meget, meget fredelige møder – næsten 
lammende.”

Flere organisationer, som Globalnyt har talt med, siger, at de ikke har 
været så aktive tidligere – men at de bestemt deltager i det forestående 
møde.

Tilføjelse d. 22. maj kl. 11.20: Dansk Flygtningehjælps næstformand, 
Peter Kellermann Brandorff, har bedt om følgende tilføjelse til 
ovenstående historie:

”Når der skrives ud til medlemsorganisationerne, at Andreas 
kender sagen, så betyder det flygtningesagen. Der er altså ikke tale om, 
at han kender personsagen omkring Christian Friis Bachs afgang 
indgående. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis folk tolker det sådan. Vi er 
selvfølgelig blevet opmærksomme på denne mulige kilde til 
misforståelser.”

3 kommentarer Sortér efter

Dan Thomsen

En alliance mellem en ny forkvinde og en gammel generalsekretær? Som sikkert begge har en 
personlig interesse i at foretage sig noget opsigtsvækkende? Det er ikke kønt

Synes godt om · Svar · 1 u

Christian Juhl

Jeg ser frem til at Dansk Flygtningehjælp snart orienterer os fodfolk, der år ud og år ind organiserer 
indsamlingshold og traver trapper op og ned med indsamlingsbøsserne. Det slider på tilliden at se 
den slags lukkede paladsrevolutioner hen over hovederne på os, der er med til at skaffe pengene.
Med utålmodig hilsen
Christian Juhl
Silkeborg

Synes godt om · Svar · 1 u

Charlotte Bach Ryhl

Forklaringen på, at vi ikke kender grunden til Christians fyring er jo den simple, at der ikke 
er nogen grund. Ingen har kunnet pege på noget, som han skulle have gjort anderledes. 
Tværtimod er der udbredt enighed om, at han har gjort det usædvanligt godt. Forklaringen 
på fyringen skal derfor ikke søges i forhold, der har med Christian at gøre, men må findes i 
personligheden og motiverne hos de få, som har foretaget fyringen, og i manglende 
personlighed hos de mange, som ikke har formået at afværge eller omgøre den. 
Med venlig hilsen
Nu tidligere frivillig i Dansk Flygtningehjælp og mangeårig bidragsyder til Dansk 
Flygtningehjælp

Synes godt om · Svar · 1 u

Knud Rasmussen

Ganske interessant, udnævelsen af et Æresmedlem i en forening fortaget helt sikkert ikke af et 
forretningsudvalg. De er den daglig ledelse, hvis de i deres ledelse strategi har brug for et 
Æresmedlem til at promovere organisationen, ja saa drøfter strategien i forretningsudvalget og 
derefter tager Forretningsudvalget en enten enig beslutning eller en afstemning. Dette er normal 
foreningsregler og derfor har Forretningsudvalget helt sikkert "gjort i nallerne" det havde man nok 
ikke kommet afsted med i en forening med meget aktive medlemmer.

Synes godt om · Svar · 1 u
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Annonce

Websitet og de tilhørende nyhedsbreve er 
tilknyttet den almennyttige forening Globalnyt, 
hvis formål er at stå som udgiver af 
nyhedstjenesten, støtte dens drift og sikre den 
redaktionelle uafhængighed i alle forhold.

Nyhedstjenesten ledes af en fritstående og 
selvsupplerende redaktionsledelse med 
bemyndigelse som chefredaktion. 

Foreningen virker for at tilbyde globalt-
interesserede danskere et site på nettet med 
aktualitets-baseret stof om Den 3. Verden, 
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DOF og verden

Landsmøde
2019
25. og 26. maj på 
Munkebjerg Hotel, Vejle



Vi begynder med et oplæg om en af folkeoplysningens og aftenskolens 
helt centrale opgaver, der gennemsyrer stort set alt, hvad vi laver – nemlig 
dannelsen.
Siden skal vi tale om FN’s Verdensmål, der giver 17 konkrete områder, 
som vi sammen som verdenssamfund skal forbedre for klodens fremtid. 
Hvordan gør vi det – helt konkret - i vores hverdag?
Vi dykker helt ned i nogle af aftenskolernes konkrete udfordringer og op-
gaver, når vi på inspirerende workshops tager henholdsvis bestyrelsesliv, 
markedsføring og nye kursustilbud under behandling.
Som afslutning sendes vi hjem med et oplæg om engagement og sam-
fundsansvar.
I år skal vi også afholde generalforsamling, hvor vi blandt andet skal have 
en beretning om rigets forfatning og vælge formand.
Derudover skal vi være aktive, både indendørs og ude i den smukke om-
kringliggende bøgeskov, vi skal inspirere hinanden og hygge over god 
mad.

Vel mødt til landsmøde 2019!

På DOF’s landsmøde 2019 skuer vi ud i 
verden – med afsæt i vores egen 
virkelighed. PROGRAM

LØRDAG DEN 25. MAJ

09.30 - 10.00 Ankomst, kaffe og registrering

10.00 - 10.15 Velkomst 

10.15 - 11.15 Hvad er dannelse – og hvorfor er dannelse så vigtig? 

                                    Ved Anders Fogh Jensen, filosof, forfatter m.m.

11.15 - 11.30 Kaffepause

11.30 - 13.00 Generalforsamling

13.00 - 14.00 Frokost

14.00 - 14.30 Generalforsamling fortsat

14.30 - 15.00 FN’s Verdensmål

                                    Ved Torleif Jonasson, generalsekretær i FN-Forbundet

15.00 - 16.30 Ud I Naturen -  Walk ’n talk om FN’s Verdensmål: 

                                    Hvad kan aftenskolen gøre?

16.30 - 17.00 Flamenco for Begyndere

17.00 - 18.30 Pause

18.30 - 19.00 Velkomstdrink med Flamenco for Professionelle

19.00                    Festmiddag

23.45                           Natmad 

SØNDAG DEN 26. MAJ

07.00                           Morgenmad

08.45 - 09.30  Morgensang Med Ord v/Jakob Bonderup

09.30 - 11.00 Workshops med inspiration: 

1) Bestyrelsesliv 

2) Farvel til kataloget 

3) Nye kursustilbud?

11.00 - 11.30 Kaffepause

11.30 - 12.45 Med kant og kærlighed - Ved Rushy Rashid Højbjerg,     

                                    journalist, forfatter og foredragsholder

12.45 - 13.00 Afrunding og tak for denne gang

13.00                   Frokost

  

Ændringer kan forekomme.

ÅRETS TEMA: DOF og verden



MED KANT OG KÆRLIGHED
Rushy Rashid Højbjerg er kendt af mange for sin forfriskende 
åbne og dialogiske tilgang til mennesker, samfund og værdier. Og dén 
vinkel på at møde verden er jo som mejslet ind i Folkeoplysningens 
grundpiller. 
Derfor er vi rigtig glade for , at Rushy Rashid har sagt ja til at komme 
og sende os alle sammen godt hjem fra årets landsmøde, så vi skilles 
med god energi og lyst – og fyldt op med inspiration til arbejdet med at 
skabe gode, stærke og meningsfulde tilbud i aftenskolen, som en vigtig 
brik i det store puslespil, vi kalder ’Samfundet’.
Rushy Rashid Højbjerg er journalist, forfatter og foredragsholder. 
Radiovært på debatprogrammet Rushys Roulette, kommentator og 
klummeskribent, særligt om emner som lige
stilling, integration, menneskerettigheder og 
mangfoldighedsledelse, og hun sætter 
spot på de konflikter, dilemmaer og 
fordele der er ved at vokse op som 
kvinde med to kulturer i vores 
samfund. Derudover er Rushy 
Rashid engageret i en række 
organisationer, institutioner og 
fonde.
   
Foto: fotograf Morten Holtum Nielsen

HVAD ER DANNELSE – OG HVORFOR ER 
DANNELSE SÅ VIGTIG? 
Anders Fogh Jensen, filosof, forstander ved Vestjyllands Højskole, 
foredragsholder, forfatter og dramatiker, terapeut og supervisor.

”Jeg tager mig af, hvordan det er at leve 
som menneske – herunder at tænke 
over og skrive om, hvordan det er 
at leve i dag. Det handler om at 
komme overens  med livet, når 
man hverken er almægtig eller 
alvidende og samtidig ved, at 
mange  ting plejer at gå galt, 
herunder at livet en dag hører 
op, både for en selv og dem 
man holder af. Som sådan er al 
væsentlig filosofi her livsfilosofi.”
Dannelsen er altid truet, fordi den er 
noget ekstra. Den bliver betragtet som 
flødeskum eller luksus og kan derfor altid 
skæres væk. Men hvorfor er det så farligt at misforstå sig på dannelse, 
og hvilke former for barbari, vi risikerer at få, hvis vi nedprioriterer 
dannelse? Og hvad er dannelse egentlig? 

SØNDAG

MORGENSANG 
MED ORD
Jakob Bonderup 
fortæller og spiller til 
fællessang og sikrer os 
en god start på dagen.
Jakob Bonderup er forstan-
der på Engelsholm Højskole.

BESTYRELSESLIV, MARKEDSFØRING OG NYE 
KURSUSTILBUD
På tre forskellige inspirerende workshops tager vi fat i nogle af aftensko-
lens helt centrale opgaver og udfordringer.
På den første skal vi tale om bestyrelsen, dens opgaver og ansvar – og 
hvordan bestyrelsen kan blive en aktiv og vigtig partner for skolelederen, 

altså det gode samspil. DOF’s foreningskonsu-
lent Anne Refsgaard leder debatten.

Anden workshop handler om, hvad 
aftenskolen skal gøre, når den ikke 
længere sender et kursuskatalog ud. 
Med baggrund i praktiske erfaringer fra 
blandt andet DOF Paarup Aftenskole, 
skal vi tale om alternative muligheder 

for markedsføring – herunder de digitale.
Stort set alle aftenskoler vil gerne udvikle 

nye spændende tilbud til deres deltagere. 
Omdrejningspunktet for den sidste workshop vil 

derfor være gensidig inspiration til nye kurser og aktiviteter i aftensko-
len, men der er også lidt med i ’inspirations-posen’.

LØRDAG 

FN’S VERDENSMÅL
De 17 verdensmål blev vedtaget af alle verdens lande i 2015 og vil – én 
gang for alle – udrydde fattigdom og sult i verden, og målene vil i langt 

højere grad have fokus på bæredygtighed. Alle har ret til 
et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, 

teknologi og ressourcer til at gøre det muligt!
Det kan opleves fjernt, abstrakt og uoversku-
eligt for den enkelte borger at gøre noget ved 
så store udfordringer, men ikke desto mindre 
er der masser af inspiration til aktion at hente 

i verdensmålene for aftenskolen! 
Derfor vil vi på landsmødet tage det store ned, 

gøre det konkret og virkeligt for os, helt almindelige 
mennesker. Med andre ord: Hvad kan du, jeg og vi gøre, 

i forhold til at hjælpe med at gøre det fjerne nært og det abstrakte konkret. 
Til at sætte os på sporet, får vi hjælp af Torleif Jonasson, der til daglig 
er generalsekretær i FN-Forbundet og har verdensmålene inde i sit daglige 
fokus.

FLAMENCO FOR BEGYNDERE – 
OG PROFESSIONELLE
Oven på lørdagens mange indtryk og samtaler 
skal vi på benene og praktisere lidt aftensko-
le: Til at hjælpe os med det, har vi indbudt 
flamenco-foreningen El Duende, der også 
er en aftenskole under DOF, til at lære os nogle 
af de dramatiske, spanske dansetrin.
Senere på dagen og aftenen kommer der endnu 
mere smæk på de sorte dansesko, når de øvede dansere 
med Tiitta Karjalainen fra El Duende i spidsen giver os Flamenco for 
Professionelle.

WEEKENDENS OPLÆG



Flygtningehjælpens 
repræsentantskab enig om 
”at se fremad” – på trods af 
ubesvarede spørgsmål.

Hvad med 
ærespræsidenten?
Jørgens Estrup fra FN-Forbundet 
havde forud for Dansk 
Flygtningehjælps 
repræsentantskabsmøde rejst 
spørgsmål om udnævnelsen af 
forhenværende generalsekretær 
Andreas Kamm til en nyoprettet post 
som ærespræsident. Estrup mente, at 
en sådan post i lighed med 
æresmedlemskab i 
repræsentantskabet burde være et 
anliggende for repræsentantskabet.

Dette afviser forretningsudvalgets 
forkvinde, Agi Csonka: ”Jeg synes, at 
det er en misforståelse af 

"Et udfordrende år," lyder indledningen til Dansk 
Flygtningehjælps årsberetning for 2018. 
Forretningsudvalgets fyring sidste måned af 
generalsekretær Christian Friis Bach fyldte dog meget på 
torsdagens repræsentantskabsmøde. 

24.05.2019

På et velbesøgt repræsentantskabsmøde i 
Dansk Flygtningehjælp torsdag aften 
redegjorde forkvinden, Agi Csonka, i sin 
beretning for det forløbne, vanskelige år for 
organisationen, herunder afskedigelsen i 
sidste måned af generalsekretær Christian 
Friis Bach.

Organisationen har for andet år i træk 
måttet notere et underskud og har samtidig 
store problemer med iværksættelsen af et 
nyt, stort IT-system. I et tidligere interview 
med Globalnyt har Csonka ikke direkte 
begrundet fyringen af generalsekretæren, 
men forklaret, hvad hun forestiller sig, at en 
ny leder skal kunne.

>

>

Annonce

Stillingsbørsen

Head of Financial Reporting and 
Compliance - DRC HQ, 
Copenhagen

Danner søger en International 
Program Manager til at drive og 
udvikle vores internationale 
engagement

Erfaren og visionær 
økonomidirektør til Folkekirkens 
Nødhjælp

Administrativ koordinator til Røde 
Kors Bevægelsens Psykosociale 
Reference Center i København.

Content Manager hos Care 

RÅDGIVERE til FN i KENYA (P3) 
og BANGLADESH (P4) SØGES

Oxfam IBIS is looking for a Senior 
Humanitarian Advisor

Red Cross Country Consortium 
Manager Nepal

Se alle stillingsopslag

Se ulønnede stillinger

Kalender

Seminar om ’Blended finance’ 
(København)
14:30 til 16:15 | 18.06.19 

Foredrag: Ad støvede veje rundt i 
Sydamerika (København)
19:00 | 19.06.19 

Foredrag om afrikansk kunst 
(Dronninglund)
19:00 | 19.06.19 

Søg på Globalnyt

ØKONOMI & ERHVERV MILJØ & KLIMA KULTUR NAVNE KALENDER BLOGS STILLINGSBØRSENSEKTIONER

Af Peter Tygesen - Globalnyt 

DANSK BISTAND GLOBAL BISTAND AFRIKA ASIEN OG STILLEHAVET SYDASIEN MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

LATINAMERIKA

OM GLOBALNYT ANNONCER BLIV MEDLEM AF FORENINGEN GLOBALNYT STØT GLOBALNYT NYHEDSBREV



ærespræsidentens rolle. Det er 
Flygtningehjælpen, han repræsenterer, 
og ikke repræsentantskabet.”

Om forløbet frem til oprettelsen af 
posten og udnævnelsen af Kamm 
forklarer Csonka: ”Jeg talte for første 
gang nogensinde med Andreas Kamm 
umiddelbart efter, det var meldt ud, at 
vi havde afskediget Christian. Da 
havde vi talt i ledelsen og 
forretningsudvalget om, at der var 
mulighed for at bruge ham i netop 
denne egenskab som ærespræsident. 
Så derfor besluttede vi det.”

Om ærespræsidentens funktion tilføjer 
Csonka: ”Der er tale om frivilligt, 
ulønnet arbejde, og Andreas Kamm har 
ingen ledelsesbeføjelser. Han træder til 
og bistår med sin viden og erfaring i 
forhold til donorer og andre 
interessenter, når ledelsen beder ham 
om det. Vi er utroligt glade for, at 
Andreas vil stille sig til rådighed, og det 
er en rigtig god måde at få hans 40 års 
erfaring fra Flygtningehjælpen i spil.”

Dansk Flygtningehjælp er en 
paraplyorganisation for 27 danske 
organisationer, der sammen med 
frivilligrepræsentanter sammensætter 
repræsentantskabet som organisationens 
højeste myndighed.

Fyringen har medført en del undren i 
organisationens bagland. Blandt andet har 
formand for FN-Forbundet, Jørgen Estrup, 
og forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, 
Helle Munk Ravnborg, forud for 
repræsentantskabsmødet begge stillet 
kritiske spørgsmål til forretningsudvalget. 
Begge deltog i mødet og fulgte op på 
kritikken.

Debat
Csonka siger til Globalnyt, at hun er tilfreds 
med mødets forløb: ”Der var en god debat 
og det er fint, at alle synspunkter er blevet 
vendt. Nogle havde spørgsmål til processen 
og nogle bakkede op. Vi endte et godt sted, 
hvor alle er enige om at se fremad og få Dansk Flygtningehjælp godt 
gennem de næste år.”

Formand Morten Visby, Dansk Forfatterforening, siger imidlertid til 
Globalnyt, at der på mødet var en udbredt undren over fyringen, og at 
det ”ikke kastede synderligt meget lys over, hvad der ligger bag.”

Generalsekretær Jens Vesterager fra ADRA Danmark supplerer, at han 
ikke følte, at han fik en fuld redegørelse: ”Jeg gik ikke derfra og følte mig 
fuldt oplyst om Christian Friis Bachs afskedigelse. Selvfølgelig skal man 
ikke på et sådant møde gå ud med personfølsomme oplysninger – men 
de kunne godt på det principielle niveau have sagt lidt mere om, hvad 
der var grundlaget. Det er trist, at man sidder i en situation, at man ikke 
rigtigt forstår, hvad der er foregået, når man sidder i 
repræsentantskabet. Det er den fornemmelse, jeg går derfra med – en 
ikke-forståelse for hvad der egentlig var foregået, og hvad der var 
grundlaget.”

Csonka siger om kritikken, at hun ”gav den redegørelse, vi kunne med 
de hensyn, vi skal tage i forhold til, at det er en personalesag og de krav, 
der er forbundet med det.”

Til spørgsmålet, om hun fandt opbakning til processen frem til 
afskedigelsen, svarer hun: ”Beretningen blev vedtaget. Der er muligvis 
nogle, der synes, at de ikke har fået tilstrækkeligt med oplysninger, men 
vi har givet så mange, vi kunne. Andre mente, at de havde fuld tillid til 
det, der blev besluttet.”

Vesterager ærgrer sig over de manglende oplysninger: ”Når de ikke 
siger noget, kan der opstå alle mulige gisninger. Det er hverken godt for 
Flygtningehjælpen eller for Christian. Summa summarum er, at vi sidder 
lidt undrende tilbage: Christian har haft nogle store ledelsesmæssigt 
ansvarstunge poster i tidligere jobs – så de må have vidst, hvad de fik. 
Hvorfor lykkedes det så ikke i Flygtningehjælpen? Det fik vi ikke 
tilstrækkeligt klarhed over.”

Vesterager fortsætter: ”Enhver generalsekretær har stærke og svage 
sider. Man kan jo ikke besidde alle kompetencer.  Men vi fik heller ikke 
klarhed over hvilke overvejelser, man havde gjort sig i forhold til at 
komplementere med andre kompetencer i ledelsen, og hvorfor man ikke 
havde set det som en mulighed.”

Kun kommunikationen kunne være bedre
På baggrund af mødets kritik spurgte Globalnyt Agi Csonka: I har haft en 
diskussion og en refleksion på mødet om forløbet frem til afskedigelsen 
– har det givet dig anledning til at tænke, eller har nogen sagt til dig, at 
du kunne have handlet anderledes i den proces?

Csonka svarer, at ”omkring kommunikationen har jeg tænkt 
efterfølgende, at man skal være meget varsom. For eksempel i 
interviewet med dig efter offentliggørelsen af afskedigelsen prøvede jeg 
at tale om hvilke generelle krav, der stilles til en leder af en NGO i dag, 
og det blev tolket, vinklet derhen, at det var en direkte kritik af Christian 
Friis Bach. Det blev jeg ked af, for det var ikke hensigten. Så omkring 
kommunikationen kan jeg ærgre mig over, at det blev vinklet på en 
måde, jeg ikke synes var hensigtsmæssig. Kommunikation kan man altid 
blive bedre til.”

Men bortset fra kommunikationen – altså selve processen frem til 
afskedigelsen, den synes du ikke kunne have været anderledes?

>

>

Morgenbriefing hos DIEH: 
Ligestilling og sundhed i globale 
værdikæder (København)
08:30 til 10:00 | 20.06.19 

Sommerreception hos Danwatch
16:15 til 19:00 | 20.06.19 

Politisk folkekøkken - Fejring af 
FN's flygtningedag (København)
16:30 til 20:00 | 20.06.19 

Refugee Food Festival
18:00 | 20.06.19 til 22:00 | 24.06.19

Fyraftensmøde: Risikoanalyse og 
risikostyring (Aarhus)
16:30 til 19:30 | 24.06.19 

Mød Solarpak og Forbes Afrique
17:00 til 20:00 | 25.06.19 

Dialogmøde: Seksuelle og 
Reproduktive Sundhed og 
Rettigheder i Nord Afrika – nu og i 
fremtiden (København)
16:30 til 18:00 | 26.06.19 

Se liste

Se kalender



RELATEREDE ARTIKLER

”Jeg har ikke flere kommentarer til det.”

Kritik
Mellemfolkeligt Samvirke havde forud for mødet fremsat et 
resolutionsforslag med krav om en skriftlig redegørelse for 
beslutningsgrundlaget for og –processen frem mod fyringen, og med 
yderligere ønske om at modtage også en redegørelse fra Christian Friis 
Bach. Dette havde han før mødet indvilget i. Resolutionen rummede 
også et forbehold for, at repræsentantskabet eventuelt kunne ”udtale sin 
holdning” til forretningsudvalgets afskedigelse af generalsekretæren.

Forkvinde Helle Munk Ravnborg fra Mellemfolkeligt Samvirke udtaler 
efter repræsentantskabsmødet til Globalnyt:

”Det er rigtigt, at der var en god debat. Forkvinden valgte – meget 
fornuftigt synes jeg – i sin beretning at berette om de seneste måneders 
forløb. Debatten om forkvindens beretning blev derfor på mange måder 
også den debat, som MS’ forslag efterspurgte.

"En del af repræsentantskabet, som talte yderligere medlemmer ud over 
Jørgen Estrup og mig selv, fandt dog ikke, at beretningen på 
betryggende vis redegjorde for karakteren af beslutningsgrundlaget for 
beslutningen om at opsige den nu tidligere generalsekretær, og gav 
udtryk for, at situationen bestemt kunne have været håndteret bedre og 
anderledes, blandt andet under hensyntagen til henholdsvis 
forretningsudvalgets og generalsekretærens beføjelser. Der var derfor 
en del af repræsentantskabet, der udlod at stemme for forkvindens 
beretning. Dirigenten valgte dog alene at konstatere, at der var et flertal i 
repræsentantskabet, der stemte for.”

MS frafaldt på mødet resolutionsforslaget. ”Sket er sket. Det kan ikke 
gøres om,” udtaler Helle Munk Ravnborg. ”For mig – og for resten af 
repræsentantskabet - er det vigtigt at se fremad og have fokus på den 
kæmpe og vigtige opgave, som Dansk Flygtningehjælp løfter. I det lys, 
og i lyset af den debat, som forkvindens beretning allerede havde 
afstedkommet, fandt jeg det ikke formålstjenligt at fastholde mit forslag 
og ’gentage’ denne debat.”

Ærgerligt
Morten Visby fra Forfatterforeningen er på linje med MS: ”Det fremgik 
klart på mødet, at et enigt forretningsudvalg står bag fyringen. Så nu er 
vi der, hvor vi er nødt til at se fremad. Det er oplagt, at beslutningen ikke 
kan laves om. Det er jeg ærgerlig over, for vi havde et godt forhold til 
Christian, og vi havde lige nået at indlede et lidt tættere forhold til 
Flygtningehjælpen. Nu håber jeg bare, at de meget hurtigt får styr på 
deres ledelse, så de kan koncentrere sig om det meget vigtige arbejde, 
de laver.”

Generalsekretær Jens Vesterager fra ADRA Danmark bakker op om 
samme holdning: ”Nu lukker vi den dér og ser fremad. Vi er jo glade for 
Flygtningehjælpen og det fantastiske arbejde der gøres. Der var i 
repræsentantskabet enighed om, at vi vil videre på den mest positive 
måde – og det synes jeg er godt.”

Endnu en kritiker på mødet, generalsekretær Anders Laursen, Dansk 
Musiker Forbund, opfordrede også til at komme videre.

Med hensyn til den ønskede redegørelse fra Christian Friis Bach selv 
oplyser Helle Munk Ravnborg, at hun på mødet ”gjorde 
repræsentantskabet opmærksom på, at Christian Friis Bach til Globalnyt 
har oplyst, at han havde udarbejdet sin redegørelse for forløbet, og at 
han havde sendt den til forretningsudvalget med ønske om, at de ville 
dele den med repræsentantskabet.”

Også Unicef Danmark udtrykker ærgrelse over den opståede situation 
og ser fremad: ”Vi er rigtig kede af situationen, som risikerer at skygge 
for den vigtige sag, som Dansk Flygtningehjælp har,” siger 
kommunikationsdirektør Line Grove Hermansen til Globalnyt: ”Verdens 
flygtninge har ikke brug for intern og ekstern uro. Vi kan kun håbe, at 
næste års møde får et mere positivt afsæt, hvilket vi vil afvente.”

Jørgen Estrup fra FN-Forbundet siger til Globalnyt om mødets 
konklusion: "Vi kiggede hinanden i øjnene og var enige om at gå videre i 
tillid til, at vi gør noget godt for Dansk Flygtningehjælp. Det kræver, at 
der i så fald er større åbenhed fremover."
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