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FN-forbundets organisatoriske beretning  

september 2020 til september 2021 

 

INDLEDNING 

 
COVID-19 ramte verden med fuld styrke i 2020 med ødelæggende konsekvenser for alle. Det har 
også påvirket FN-forbundets indsats. Men trods aflysning og udskydelse af arrangementer, så har 
vi overordnet set fastholdt et tilfredsstillende aktivitetsniveau. Nogle aktiviteter har ikke kunnet af-
vikles fysisk, hvorfor vi også har afviklet mange virtuelle arrangementer, hvilket har krævet omstil-
ling og medført frustrationer. Landsmødeperioden blev på grund af COVID-19 meget anderledes 
end normalt og også længere end forventet. 
 
Med COVID-19 har vi igen set nødvendigheden af det globale samarbejde og koordinering gen-
nem FN og FN’s organisationer, hvilket viser vigtigheden af FN-forbundets virke: det er vores op-
gave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, som kun kan løftes 
gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar.  
 
FN-forbundet er en mindre 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 ansvar. Ligesom for os, så har COVID-19 også været udfordrende for WFUNA. 
 
Vores medlemsgrundlag spænder vidt. Blandt vores kollektive medlemmer finder vi politiske par-
tier, venskabsforeninger, religiøse organisationer, fagforeninger og interesseorganisationer. Blandt 
vores individuelle medlemmer finder vi unge og gamle; studerende, forskere, diplomater og bor-
gere, der ønsker en bæredygtig verden.  
 
Med deres medlemskab viser de, at der er en folkelig opbakning bag FN og multilateralt samar-
bejde. Nogle af vores medlemmer yder en ekstra indsats. De vælger at være aktive i vores besty-
relse, i vores kredse, skoletjenester og interessegrupper, i United Nations Youth Association Den-
mark, 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 lin-
jer forsvarer 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 be-
vægelse for globalt samarbejde, og det har vi været i ikke bare 51 år, men i alle de 139 år vores 
historie kan fortælles. 
 
Landsmødeperiodens største mærkedag var den 24. oktober 2000, som ikke bare var FN’s 75-års 
jubilæum, men også FN-forbundets 50-års dag. Et stort fællesarrangement med FN Byen blev dog 
med dags varsel aflyst af Statsministeren på grund af skærpede COVID-19-restriktioner, men gen-
nem afholdelse af lokale og virtuelle arrangementer blev dagen alligevel behørigt markeret; bl.a. 
gennem en stort anlagt virtuel studietur til FN og gennem materialer og en særudstilling om FN’s 
indsats og FN-forbundets arbejde, samt medvirken i Atlantsammenslutningens FN-konference på 
Frederiksberg Slot og Radikale Venstres aktiviteter på dagen på Christiansborg, med debat og lan-
cering af podcastserie om FN.  
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POLITISK INDSATS 
 
Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, SDG’erne (Sustainable Development Goals), er et om-
drejningspunkt for vores arbejde. Menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, fred og konfliktløs-
ning er FN-pagtens centrale elementer og en integreret del af verdensmålene, og vi har markeret 
os på alle områderne.  
 
Vores overordnede indsats for Verdensmålene sker i samarbejde med de øvrige civilsamfundsor-
ganisationer, primært gennem ’SDG-arbejdsgruppen’ etableret af bistandsorganisationernes net-
værk Globalt Fokus og 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling. Herigennem koordineres 
indsatsen, bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af den efterhånden årlige ”Spotlightrapport”, der 
kommenterer Danmarks SDG-indsats, og hvor FN-forbundet i 2021 ydede en betydelig indsats: til 
forordet og de fleste tværgående emner, og til afsnittene om mål 8, 12, 16 og 17. Til årets rapport 
blev fremstillet kampagnevideoer, hvor FN-forbundet havde en fremtrædende plads i den første, 
der satte den overordnede ramme for rapporten og kampagnen. 
 
Umiddelbart inden HLPF nåede regeringen at fremlægge sin handlingsplan for Verdensmålene, 
som er et klart fremskridt set i forhold til den tidligere regerings handlingsplan. Forud for fremlæg-
gelsen havde FN-forbundet bl.a. indsendte høringssvar vedr. planen til Finansministeriet, og til et 
dialogmøde med Finansministeren fremhævet vigtigheden af at handlingsplanen skulle være netop 
en HANDLINGSplan, og vigtigheden af den lokale indsats, herunder gennemførelsen af Voluntary 
Local Reviews (VLR). Mht. VLR’s har FN-forbundet afdækket grundlaget for lokal afrapportering, 
som bl.a. er delt med KL til seminar om Verdensmålene, og til webinar mellem de nordiske FN-for-
bund om lokalt arbejde (marts 2021). 
 
Spotlightrapporten blev delvist inkluderet som en del af Danmarks frivillige afrapportering til FN 
(Voluntary National Review, VNR), hvor også beskrivelser af en del af vores aktiviteter kom med. 
Danmarks VNR blev fremlagt i forbindelse med FN’s årlige statusmøde (High Level Political Fo-
rum, HLPF), hvor FN-forbundet, udover at indgå i den danske delegation, fremlagde det internatio-
nale civilsamfunds kommentarer til rapporten. 
 
Vi havde også henvendt os til Udviklingsministeren vedr. kommende udviklingspolitisk og 
humanitær strategi (februar 2021), understøttet af fælles virtuel 'Hvorfor FN'-konference sammen 
med FN Byen, med indspil til kommende udviklingspolitisk strategi (april 2021); i juni blev ’Dansk 
udviklingspolitisk strategi 2021-2025: Fælles om Verden’ lanceret. 
 
Som medlem af netværkene 92-gruppen og Globalt Fokus har vi været medunderskriver på en 
lang række fælleshenvendelser, herunder 'Forslag til Lov om virksomheders ansvar for respekt af 
internationalt anerkendte menneskerettigheder og miljøstandarder' til Erhvervsministeriet (novem-
ber 2020); høringssvar til Energistyrelsen ifm. høring om global afrapportering for de internationale 
effekter af den danske klimaindsats samt til Erhvervsministeriet vedr. god selskabsledelse og due 
diligence (december 2020); ’En grøn og retfærdig genstart - input til strategiske prioriteter i en ny 
udviklingspolitisk strategi’ (februar 2021); udtalelse om klimafinansiering (april 2021); kommentarer 
til revision af OECD’s Retningslinjer for virksomhedsansvar for multinationale selskaber (septem-

ber 2021); samt kronik i Berlingske Tidende ’Sådan kan Danmark både betale sin klimagæld til de 

fattige lande og bidrage til den grønne omstilling herhjemme’ (september 2021). 
 
Periodens største arrangement var konferencen ’Sociale Rettigheder – Grønne Udfordringer: 
Hvordan løser vi verdensmålenes dilemma og sikrer et bedre liv?’ afholdt på Arbejdermuseet i Kø-
benhavn, december 2020 
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FN-forbundet beklæder forpersonsposten i 92-gruppen og gennem 92-gruppen sidder vi også i be-
styrelsen for Verdens Bedste Nyheder, hvis årlige kampagnedag vi fortsat medvirker i -- i 2021 un-
der temaet ’Bæredygtige Byer’, med organisering af uddelinger i Viborg og København, her sam-
men med ambassaderepræsentanter fra Albanien, Holland, Italien, Norge, Rumænien, Slovenien 
og Tyrkiet, i selskab med Kristian Jensen. 
 
Sammen med Life Exhibitions har der i landsmødeperioden været gjort en stor indsats for at skaffe 
finansiering til en ’2030 Now’ udstilling om Verdensmålene, der skal turnere Danmark rundt. Indtil 
projektet er fuldt finansieret afholdes der i mellemtiden en storstilet ’Verdensmål på Plakaten’-ud-
stilling i Aalborg, som samtidig er omdrejningspunktet for en mængde aktiviteter i perioden 5. sep-
tember til 24. oktober 2021. Et af arrangementerne var FN-forbundets længe planlagte ’SDGs in 
an African Context Conference’ på Aalborg Universitet, 22. september. 
 
I det hele taget har Aalborg og Nordjylland været epicenter for FN-forbundets lokale Verdensmåls-
arbejde, både til hverdag, ved at fortsat beklæde næstformandsposten for Aalborg Kommunes 
Bæredygtighedsråd, og til fest, ved deltagelse i og medorganisering af Aalborg Bæredygtighedsfe-
stival og Bæredygtighedsfestivallen i Vendsyssel.  
 
FN-forbundet er fortsat repræsenteret i Rådet for Institut for Menneskerettigheder (IMR), hvorigen-
nem vi arbejder for en styrket folkelig forståelse og opbakning til de af Danmark ratificerede inter-
nationale konventioner. Som medlem af UPR-udvalget under IMR’s Råd har vi fulgt Danmarks 
medlemskab af FN’s menneskeretsråd, med særlig bevågenhed på Danmarks evaluering i rådet, 
den s.k. Universal Periodic Review (UPR). Vi holdt oplæg til IMR’s forberedende UPR Ambassa-
dørmøde (februar 2021); og umiddelbart inden evalueringen brifede vi medlemmerne af FN-for-
bundets Folketingsgruppe. En stor indsats er gjort gennem Globalt Fokus’ arbejdsgruppe vedr. in-
teressevaretagelse i rådet, særligt omkring ’UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ 
og Israel/Palæstina-konflikten. 
 
Danmark svarede på den alvorlige internationale kritik fra Europarådets Torturkomité, og selvom 
der syntes at være forbedringer, så var FN-forbundet medunderskriver på fælles NGO-debatind-
læg: ’Vi er slet ikke i mål med at forebygge umenneskelig behandling i Danmark’ (september 
2020).  
 
I perioden har FN-forbundet været med til at bakke op om borgerforslag om en mere human og so-
lidarisk flygtningepolitik i Danmark (marts 2021), og vi var medunderskriver på international civil-
samfundsudtalelse vedr. situationen i Myanmar (maj 2021). 
 
Sammen med Helsinkikommiteen afholdt vi konference på Christiansborg om konflikten i Øst-
Ukraine (maj 2021). 
 
I perioden blev KULU’s projekt vedr. 'Unge-ambassadører for Beijing +25', med FN-forbundet som 
medansøger, godkendt, og de første unge er ved at blive trænet. Vi har indledt en dialog med 
L’Oreal om projektet ’Stand Up’, der skal træne unge i at kunne tage til genmæle mod chikane i det 
offentlige rum. 
 
I 2020 blev 15-året for vedtagelsen af princippet ’Responsibility to Protect’ (R2P) markeret, og vi 
udgav i den anledning opdateret politikpapir om R2P og var sammen med de nordiske FN-forbund 
medarrangør af webinar om R2P med deltagelse af Karen Smith og Jan Eliason (september 
2020). 
 
FN-forbundet sendte forslag til de politiske ordførere i forbindelse med forhandlinger om politiforlig 
'Danmarks bidrag til retssikkerhed og beskyttelse af civile i skrøbelige stater' (november 2020). 
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FN-forbundet bidrog med input til udarbejdelsen af Danmarks nye 1325-implementeringsplan (FN’s 
Sikkerhedsrådsresolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed) (november 2020-marts 2021). 
 
I forhold til situationen i Vestsahara, så har der været afholdt uformelle møder med MINURSO 
SRSG Colin Stewart (september 2020 og maj 2021), og vi har sendt udtalelse + brev til udenrigs-
ministeren om situationen i Vestsahara (november 2020). På FN-forbundets initiativ udarbejdede 
de nordiske FN-forbund fællesudtalelse om situationen i Vestsahara (december 2020), vi medvir-

kede i Global Aktions virtuelle arrangement: 'Western Sahara: Where is the UN?', fulgt op af tale til 

demonstration om bl.a. situationen i Vestsahara (december 2020). 
 
Informationspapir om Nagorno-Karabakh konflikten blev i perioden udarbejdet og lagt på hjemme-
siden (marts 2021). 
 
Vi har henvendt os til Folketingets udenrigspolitiske ordførere vedr. situationen i Mellemøsten (de-
cember 2020). Der blev sendt henvendelse til udenrigsministeren vedr. kommende udenrigs- og 
sikkerhedspolitisk strategi (marts 2021) og vi var i panel med bl.a. Udenrigsministern i debat på 
Folkemødet på Bornholm om 'FN's rolle i det 21. århundrede'. 
 
Landsmødeperioden blev indledt med paneldebat om Danmarks rolle i FN i fremtiden med Folke-
tingspolitikerne Katarina Ammitzbøll/K, Christian Juhl/EL, Mette Gjerskov/SD, Mette Annelie Ras-
mussen/RV og Hanne Severinsen/V; og i perioden har FN-forbundet medvirket som gæster og 
med bod til Radikale Venstres landsmøde og Socialdemokratiets kongres. 
 
Sammen med det svenske FN-forbund arrangerede vi virtuelt møde med EU’s Olof Skoog om 
EU's rolle i FN, og FN-forbundet var medunderskriver på det norske FN-forbunds 'Proposals for 
UNESCOs monitoring framework 2020: How can important SDG-dimensions be included?' 
 
Vi og vores aktive medlemmer/repræsentanter er blevet interviewet til eller haft indlæg i  
Altinget, Arbejderen, Berlingske, Fyens Stiftstidende, GlobalNyt, Jyllands-Posten, Nordjyske, Politi-
ken, Århus Stiftstidende, samt medvirket i Radio4’s ’Kranieredaktion’. 
 
Overskrifterne har været ’Danmarks helt egen flygtningepolitik’, ’NGO’er efter svar på Tortur-rap-
port: Vi er slet ikke i mål med at forebygge umenneskelig behandling i Danmark’, ’En aktuel 75 års-
jubilar’, 'Fredsbevægelsen jubler: FN-traktat mod atomvåben er vedtaget', 'Danmark lever ikke op 
til sit ansvar' (om danske statsborgere i fangelejre i Syrien), 'Lad være med at nedgøre Verdens-
mål', 'Danmark er bagud på point, når det kommer til en plads i FN's Sikkerhedsråd', 'Racisme le-
ver desværre i bedste velgående i Danmark', 'Danmark er på vej i den varme stol' (om UPR), 
’Tænk på Jorden på Jordens Dag – vi skal forbruge mindre’, ’Er vi ved at gentage 30’ernes flygt-
ningepolitik med åbne øjne?’, 'Skru op for samarbejdet - nu' (i anledning af FN's Peacekeepers 
Day), og 'DK skal også være en værdiforkæmper, når det gælder Israel og Palæstina'. I radioen 
om Nürnbergprocessen og international strafferet. 
 
  
 
 
 
  



5 
 

OPLYSNING, UNDERVISNING OG LÆRING 
 
Godt 70 udadvendte arrangementer og skolebesøg har der været afholdt siden sidste Landsmøde, 
hvoraf flere (på grund af COVID-19) har været virtuelle. Det er derfor svært at særlig nøjagtig vur-
dere, hvor mange vi har mødet, men vi vurderer at vi direkte har mødt omkring 6.000 personer; til 
de folkemøder og bæredygtighedsfestivaller vi har deltaget i, har vi været i kontakt med omkring 
2.000 personer, gennem skoletjenesterne omkring 1.400 elever, og gennem konferencer og arran-
gementer afholdt af kredse og UNYA Denmark har vi mødt omkring 1.300 personer. 
 
Som supplement til det direkte møde, så har vi gennemført virtuel studietur til FN, og lagt virtuelle 
webinarer om FN’s arbejde, FN-forbundet og FN-forbundets historie på vores hjemmeside.  
 

 

Aktiviteter i landsmødeperioden september 2020 - september 2021 

Region 
Åbne 

aktiviteter 
UNYA & Dan-

MUN Skoletjenesten I alt I alt 

Hovedstaden 8 15 3 26 36% 

Landsdækkende 19 0 0 19 26% 

Midtjylland 6 0 3 9 13% 

Nordjylland 11 2 2 15 21% 

Sjælland 0 0 0 0 0% 

Syddanmark 2 0 1 3 4% 

I alt 46 17 9 72 100% 
 
 
 
Vores kredse og interessegrupper er den lokale forankring af vores værdier i FN-forbundet og et 
afgørende element i vores landsdækkende virke. Aktiviteterne i perioden har særligt drejet sig om 
aktiviteter og udstillinger i anledning af jubilæumsåret 2020 med brug af særlige roll-ups med tilhø-
rende udstillingsmateriale, aktiviteter i anledning af udvalgte FN-dage, lokale festivaller, debatmø-
der og fælles kampagner samt læserbreve. 
 
En særlig partner for FN-forbundet er FN-organisationerne, repræsenteret i Danmark i FN Byen. 
Sammen med FN Byens afdeling for Public Diplomacy and Communication arbejdede vi bl.a. med 
forberedelse af jubilæumsaktiviteterne i 2020, vi har medvirket i fælles debatter om FN, og sam-
men med bl.a. FN Byen og UNDP sidder FN-forbundet via 92-gruppen i bestyrelsen for Verdens 
Bedste Nyheder. Flere FN organisationer medvirkede beredvilligt i ’Turen går til FN’ i anledning af 
jubilæumsdagen. 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 i forbindelse med jubilæet udgav vi sammen under-
visningshæfte om FN. Siden 2018 har man på FN Byens hjemmeside kunnet finde link til vores fo-
redragsholderkatalog, hvor bl.a. FN-vennerne tilbyder oplæg. Ligeledes har der i perioden været 
dialog med UNHCR og OIM. 
 
Med uvurderlig støtte fra Hermod Lannungs Fond kunne vi deltage i Folkemødet på Bornholm, 
men hvor COVID-19 kraftigt begrænsede deltagelsen i 2021. Det blev dog til bl.a. debat i regi af 
FN Byen med udenrigsministeren, og i regi af 2030 Panelet debat om ’Fra klimasnak til klimahand-
ling’. 
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Projekter og yderligere skoleindsats 
 
I sidste landsmødeperiode udbredte vi det app-baserede læringsspil ’Verdensmål på Spil’, som vi 
nu følger op med en international version med finansiering fra EU, med oversættelser til engelsk, 
fransk, rumænsk, spansk, tyrkisk og tysk sammen med partnere fra de pågældende lande. 
 
Vi nyder stadig godt af websitet http://globalresponsibility.eu/, etableret gennem projektet ’Educa-
tion for Global Responsibility’, og vi er partner i et EU-finansieret opfølgningsprojekt, der skal sikre 
brugen og udbredelsen af sitet, hvor der er inspiration til gode rutiner, samt en metodeboks med 
gode idéer til undervisningsøvelser, der knytter sig til hvert af verdensmålene. For skolernes ved-
kommende er øvelserne også relateret til fagene og deres læringsmål. Dertil kan skolerne certifice-
res via implementering af globalt ansvarlige rutiner i organisationen eller skolen. Endvidere er der 
på sitet mulighed for at kontakte og opbygge samarbejdsrelationer på tværs af organisationer og 
skoler - og på tværs af europæiske landegrænser. 
 
Af yderligere EU-finansierede projekter er United in Peace (om at fremme fred og imødegå konflik-
ters indflydelse på unge, der lever i konflikt- eller post-konfliktområder), med partnere og aktiviteter 
i Armenien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Cypern, Danmark, Moldova, Nordmakedonien, Tyrkiet og 
Ukraine. 
 
Det interaktive verdensatlas Globalis.dk fortsætter med at være en helt essentiel søjle for vores 
oplysning. Med et gennemsnit på godt 63.000 brugere om måneden er sitet blevet en fast bestand-
del i undervisningen på mange skoler; en stigning på omkring 10% siden sidste år. 
 
I anledning af FN’s 75 års jubilæum udarbejdede vi opgavehæftet "Hvad er FN?", som vi udgav 
sammen med Young (FN Byens skoletjeneste), og som blev downloadet til knap 1.300 elever den 
første måned via FN Byens hjemmeside. Derefter har hæftet kunnet hentes/læses via globalis.dk, 
hvor hæftets side har været besøgt godt 12.300 gange. 
 
Vi har indledt en dialog med Ungdomsbyen, UNESCO Associated Schools Project (ASP) skoler og 
Verdensmålsskoler i Danmark om tættere samarbejde 
 
 

KOMMUNIKATION 
 

Den ’nye’ hjemmeside, der blev lanceret på Landsmødet i 2019, gjorde det muligt også at tilgå 
hjemmesiden fra mobile platforme, hvad der har gjort brugen mere smidig og ganske enkelt up to 
date. Det være sagt, har der manglet en række - også simple - funktioner siden lanceringen, der 
dog nu begynder at være i hus.  
 
Hertil er vi skiftet væk fra vores medlemssystem fsva. nyhedsbrev til vores medlemmer. Nyheds-
brevet udsendes en gang om måneden med en kort status på, hvad der rører sig i og omkring FN-
forbundet og hos vores samarbejdspartnere. Med det nye system er nyhedsbrevet ligesom hjem-
mesiden blevet mobilkompatibelt og mere tidssvarende.  
 
På de sociale medier er vi stadig at finde på de 4 platforme: LinkedIn, Twitter, Facebook og Insta-
gram.  
 
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 1.200. Twitter er stadig den langt mere hardcore, politiske kommu-
nikation, hvor vi er i dialog med politikere, forskere, meningsdannere og fagfolk. Her er vi i dag 
oppe på godt 1.700 følgere. Facebook er følgermæssigt vores største sociale platform med knap 

http://globalresponsibility.eu/
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6.500 følgere. Det sagt, så bliver det sværere og sværere at opnå engagement fra vores følgere, 
og dermed sværere og sværere at trænge igennem med vores budskaber her. Det samme gælder 
for Instagram, hvor vi med vores 1.150 følgere ellers har en pæn størrelse.  
 
Det er ikke kun os, det gælder, men for alle mindre sider med mindre (hvis nogle) budgetter til at 
forstærke ens tilstedeværelse på de sociale medier. Det er ærgerligt, da det er på Facebook og 
Instagram, at vi plejer vores ‘community’ bedst ved at vise, hvem vi er, og hvad vi står for, og på 
den led gør vores arbejde mere relaterbart.  
 
 

ORGANISATION 
 

Her bor FN-forbundets individuelle medlemmer 2021 

REGION NORDJYLLAND:    UDLANDET: 

60 MEDLEMMER   4 MEDLEMMER 
      

(FNF 17%; DK 10%)   (FNF 1%) 

    

    

REGION MIDTJYLLAND:   REGION HOVEDSTADEN: 

55 MEDLEMMER   181 MEDLEMMER 
      

(FNF 16%, DK 23%)   (FNF 52%, DK 32%) 

    

    

REGION SYDDANMARK:   REGION SJÆLLAND: 

26 MEDLEMMER   23 MEDLEMMER 
      

(FNF 7%, DK 21%)   (FNF 7%, DK 14%) 
      
Forklaring:  FNF % = Andel af FN-forbundets medlemmer bosiddende i regionen.  

 DK % = Andel af Danmarks befolkning bosiddende i regionen. 

 
 
Kollektive medlemsorganisationer 
Bahai-samfundet i Danmark 
Brahma Kumaris 
Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS 
Danmarks Lærerforening 
Danmarks Retsforbund 
Dansk-Rumænsk Forening 
Dansk Russisk Forening 
Den Danske Helsinki Komité 
Det Konservative Folkeparti 
Det Radikale Venstre 
Enhedslisten 
Esperantoforeningen for Danmark 
Fagbevægelsens Hovedorganisation  
Fora 
Genvej til Udvikling 
Hærens Konstabel- og Korporalsforening, HKKF 

International Teacher Association Denmark 
Interstep 
Kvinderådet 
Landsforeningen af Polio- Trafik- og Ulykkesska-
dede 
Mellemfolkeligt Samvirke 
Mit Asyl - Støttenetværket for flygtninge i fare 
Fødevareforbundet NNF 
RIKO - Rådet for International Konfliktløsning 
SGI-Danmark 
Socialdemokraterne 
Socialistisk Folkeparti, SF 
Socialpædagogernes Landsforbund 
Soroptimist International 
UNICEF Danmark 
Venstre 



FN-forbundet er en medlemsforening, og uden medlemmer vil der ikke være en folkeligt forankret 
opbakning til vores arbejde for en bedre verden gennem FN. Vores medlemstal ligger nogenlunde 
stabilt, dog med udmeldelser af Alternativet og OSMTH Danmark i perioden.  Vi skal fortsat frem-
hæve, at man kan blive medlem hos os. Det er vigtigt at alle tænker medlemshvervningen ind i vo-
res aktiviteter – ikke bare i forbindelse med afholdelsen, men allerede fra planlægningen.  
 
 

 
 
 
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 efterhånden stabilt. Vi benytter MobilePay, hvad der gør det nemmere at tage medlemshverv-
ningen med ud til arrangementer. En del af vores medlemmer udnytter muligheden for at betale 
kontingentet via PBS-opkrævning, hvilket letter administrationen. Tilsynsbesøg fra Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse og fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte viste, at vi har 
gode procedurer og gennemfører vores Erasmus+-projekter tilfredsstillende. 
 
Jævnlige møder og årlige kredsweekender har medvirket til at understøtte 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.  
UNYA-DK København har gjort status, og har i perioden nået knap 26.000 og knap 1.300 personer 
via hhv Facebook og Instagram. Følgermæssigt har de på Facebook knap 4.000, på Instagram 
knap 700 og på LinkedIn knap 1.600. Opslagene ses af omkring 64% kvinder og 36% mænd, 
primært i aldersgruppen 25-34 år. Udover deltagerne i aktiviteterne når de afholdes, så kan flere 
arrangementer genses, og i alt er omkring 4.000 personer samlet set nået på denne måde. 
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Mindst lige så vigtigt som vidensplatformene, som Education for Global Responsibility og Globalis 
udgør, er det fysiske møde. Her har vores Skoletjeneste en stor rolle, når det er muligt at tage ud 
til skoler, gymnasier og højskoler, og holde oplæg eller afholde rollespil. Vi forsøger at opretholde 
skoletjenester i København, Odense, Aarhus og Aalborg, men p.gr. af COVID-19-situationen har 
antal skolehenvendelse været meget begrænset, hvilket har indvirket negativt på de frivilliges en-
gagement. 
 
Netværket af FN-venner, bestående af folk med FN-ekspertise, har i perioden afholdt møder om 
bl.a. pandemi og multilateralt samarbejde, om Danmarks kommende Arktis-strategi, om FN's Tor-
turkomite - og sammen med bestyrelsen deltaget i bl.a. møde med Danmarks FN-ambassadør 
Martin Bille Hermann. Medlemmer af netværket har også stillet sig til rådighed som oplægshol-
dere. 
 
Samarbejdet med FN-forbundets Folketingsgruppe er fortsat med Lennart Damsbo-Andersen (SD) 
og Karen Ellemann (V) som hhv. formand og næstformand, og med Anne Sophie Callesen/ Ras-
mus Helveg Petersen (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 6 møder og forretningsudvalget 7 møder. Bestyrel-
sen nedsatte en række udvalg i fht. dels de organisatoriske fokusområder (projektudvalg og med-
lems- og oplysningsudvalg), dels udvalg for de politiske prioriteter (bæredygtig udvikling, menne-
skerettigheder og fred og konfliktløsning). Udvalgene har haft mandat til at forbehandle emner og 
foretage indstillinger til bestyrelsen mhp. bestyrelsesbeslutninger; i forbindelse med konkrete ar-
bejdsopgaver har udvalgene kunnet etablere midlertidige ad hoc-udvalg, hvor der formelt har væ-
ret ad hoc-udvalg vedr. jubilæumsaktiviteter, økonomistrategi og kommunikationsstrategi. Under 
udvalg og ad hoc-udvalg er undervejs opstået yderligere udvalg. Fsva. de organisatoriske udvalg 
har projektudvalget været et lukket udvalg, hvor primært kun bestyrelsesmedlemmer har deltaget, 
mens medlems- og oplysningsudvalget også inkluderer repræsentanter fra kredse, interessegrup-
per og skoletjenesten.  
 
FN-forbundet er medlem af, hhv. har været repræsenteret i CISU Civilsamfund i Udvikling, Globalt 
Fokus’ arbejdsgruppe vedr. interessevaretagelse i FN's Menneskerettighedsråd, Globalt Fokus’ 
Styregruppe, 92-gruppen Forum for bæredygtig udviklings formandsskab, 92-gruppens og Globalt 
Fokus’ SDG-arbejdsgruppe, gennem 92-gruppen i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder, Er-
hvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance, Dansk Flygtningehjælps repræ-
sentantskab og asyludvalg, Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds, Institut for Menneskeret-
tigheders Rådet for Menneskerettigheder og Rådets UPR-, ligebehandlings- og kommunikations-
udvalg, UNICEF Danmark, Østersø NGO Netværk Danmark, DanWatch, RIKO Rådet for Internati-
onal Konfliktløsning, Dansk Folkeoplysnings Samråd og DFS’ kommunikationsudvalg, Esperanto-
foreningen, Stop Sult Fondens bestyrelse, Kvinderådet og Mellemfolkeligt Samvirkes Råd. 
 
Internationalt tæller vores samarbejde især, dels de nordiske FN-repræsentationer i FN Byen og 
de nordiske FN-forbund, og dels Verdensføderalisterne (WFM), hvor vi har deltaget i den seneste 
kongres og varetager kassererposten i eksekutivkomiteen, samt Verdensføderationen af FN-for-
bund (WFUNA), hvor vi sidder i eksekutivkomiteen. En af periodens store succeser for WFUNA 
har været de tilbagevendende civilsamfundshøringer i forbindelse med FN’s Sikkerhedsråds ar-
bejde, men ellers har både WFUNA og WFM været særdeles udfordrede af COVID-19, med ned-
lukning af programmer og aktiviteter og afskedigelse af ansatte. Dertil har vi kontakt til Control 
Arms samt de europæiske og internationale partnere vi samarbejder med i forbindelse med pro-
jektarbejdet. Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for opstart af selvstændigt FN-forbund i 
Grønland. 
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Drift og aktiviteter har været finansieret via medlemskontingenter, administrationstilskud fra Stop 
Sult Fonden, betaling for oplæg og skolebesøg, finanslovstilskud og Kulturministeriets tips- og lot-
tomidler, samt med bevillinger fra Hermod Lannungs Fond, CISU, Danidas oplysningsbevilling, 
Udenrigsministeriet, Ligestillingsministeriet, samt med midler fra EU’s Erasmus+-program admini-
streret via Styrelsen for Videregående Uddannelser. En særlig tak skal gives til Lars Josephsen og 
Steen Hildebrandt for at donere deres royalty fra bogen ’Globale Mål - visionen om bæredygtig ud-
vikling; og efter oplæg for Young Mens Club gav de en donation til FN-forbundet. Fondskapitalen 
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; midlerne herfra har stort set ikke været anvendt i perioden. 
 
Ligesom alle andre foreninger, så er vores økonomi påvirket af bankernes negative renter på vores 
indeståender. Det har været undersøgt om vi på nogen måde kan undgå dette, men det kan det 
ikke; en vis besparelse er dog opnået ved at minimere det indestående på vores Euro-konto til in-
ternationale projekter, og ved at bede om refusioner og udbetalinger så sent som muligt. En lille 
besparelse er også opnået ved at skifte til Vindstød som vores energiforsyningsselskab; samtidig 
er Vindstød Danmarks eneste energiselskab, der er 100% baseret på danske vindmøller. 
 
 
./. Den detaljerede oversigt over FN-forbundets aktiviteter, henvendelser, samarbejdsprojekter og 
deltagelse i andres aktiviteter supplerer nærværende beretning. 


