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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 12 kandidater, der havde meldt deres kandidatur til 

sekretariatet inden fristen den 18. september 2021.  

Af de 11 kandidater er 8 individuelle medlemmer og 3 er repræsentanter for kollektive medlems-
organisationer.   
 
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i 2021 er:  
 
Jens Christian Wandel (forperson)  

Jørgen Estrup 

Mette Gjerskov (Socialdemokratiet) 

Finn Reske-Nielsen 

Mette Annelie Rasmussen (Radikale Venstre) 

Lena Jørgensen (Helsinki-komiteen) 

Berit Asmussen 



BAGGRUND:  

 

Jeg  er 48 år og har en juridisk uddannelse. Jeg har siddet i FN-forbundets bestyrelse siden 

april 2019 , hvor jeg er medlem af Bæredygtighedsudvalget . Jeg har været Kredsformand for 

FN-forbundet Fyn siden januar 2020 og er her tilknyttet skoletjenesten. 

 

Jeg har været aktiv i foreningslivet i mere end 20 år , hvor jeg bla har været medlem af 

Ulandsforeningen Svalernes Bangladeshudvalg og i samme forbindelse i Bangladesh  for at 

evaluere de menneskerettighedsprojekter som Svalerne støttede. I Bangladesh har jeg også 

været i praktik hos et advokatfirma, samt besøgt nogle Danidastøttede projekter i forbindelse 

med oplysningsarbejde for Danida. Jeg har siddet i bestyrelsen i 2 år i Foreningen SILBA, 

hvor jeg var ude som valgobservatør i Moldova. Desuden har jeg været frivillig juridisk rådgi-

ver i  Retshjælpen i Vollsmose. Jeg har forenings -og bestyrelseserfaring fra skolebestyrelse, 

partipolitisk foreningsarbejde og er repræsentant hos Energi Fyn. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

Jeg har mange års bestyrelseserfaring samt relevant erfaring og uddannelse i forhold til at 

arbejde med menneskerettigheder som jeg kan bidrage med. Desuden kan jeg bidrage med 

at netværke, medlemshvervning og at organiserer forskellige arrangementer. 
 
 

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

 

Den største udfordring er, at vi har for få medlemmer og ikke er synlige nok. 

 

FN-forbundet udgør en fantastisk platform i forhold til at lave oplysningsarbejde, seminarer, 

rejser mm, da mange kompetente mennesker, gerne vil bidrage og også gerne vil deltage i 

vores arrangementer, hvis de blot får kendskab og mulighed for det. Derudover kan  FN-

forbundet tilbyde et socialt  og fagligt fællesskab for deres medlemmer.  

Caroline Lauritsen   
 

Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  

 



BAGGRUND:  

 

Til dagligt arbejder jeg i Mellemfolkeligt Samvirke som politisk rådgiver om verdensmål og ulighed. 

Jeg beskæftiger mig især med implementering af verdensmålene i Danmark, mere specifikt verdens-

mål #10 om ulighed, leave no one behind og diskrimination. Tidligere har jeg arbejdet for bl.a. Røde 

Kors, Nyt Europa og har en kandidatgrad fra RUC i Internationale Udviklingsstudier og Kultur- og 

Sprogmødestudier. Min fritid bliver brugt på FN-forbundet, familie, venner og træning. Når der skal 

kobles helt af nyder jeg at tage i sommerhus med gåture på stranden eller danse flere timer i træk – 

begge dele kan klart anbefales. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

Det er for mig en fornøjelse at være næstforperson i FN-forbundet, og jeg stiller glædeligt op til endnu 

en omgang. Jeg har især bidraget med blik for det strategiske som tovholder på både strategi- og 

handlingsplanen og økonomistrategien. For kommende periode ser jeg især frem til at få dem ført ud i 

livet og arbejde sammen på tværs af forbundet for at se resultater af de mål, vi har sat os. 

Med regeringens nye handlingsplan for verdensmålene er det helt oplagt at få positioneret FN-

forbundet endnu stærkere i civilsamfundet og over for både Christiansborg og privatsektoren. Jeg me-

ner at netop vores forbund, med globalt og multilateralt fokus har noget helt særligt, at bidrage med til 

den bæredygtige udvikling. Som aktiv medlem af det fælles civilsamfunds SDG arbejdsgruppe vil jeg 

arbejde for at fremme vores interesser ind i arbejdet for at nå verdensmålene i Danmark. 

Organisatorisk vil jeg meget gerne stille mig til rådighed for flere strategiudvalg og bidrage til et styrket 

samarbejde med kredsene rundt om i landet. Som tidligere forkvinde for Københavnerkredsen har jeg 

en vis forkærlighed for den indsats der ydes lokalt, som jeg håber kan styrkes endnu mere de kom-

mende år. 

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

 

Den største udfordring for FN-forbundet er at komme nok ud over rampen og blive mere landskendt. 

Men det er der heldigvis mange muligheder for de kommende år. Vi skal engagere os mere politisk, 

bidrage til udviklingsdebatten og positionere os mere med den stærke viden vi besidder. Med den nye 

udviklingspolitiske strategi, handlingsplanen for verdensmålene og ’Our Common Agenda’ er der 

mange muligheder for markering, samarbejder og nye initiativer. Mit håb for FN-forbundet er at vi om 

et år er mere bemærkede i befolkningen og vi som følge deraf har langt flere medlemmer. For der er 

mange derude, der gerne vil bakke op om multilateralismen og det globale ansvar, som vi tror på. Vi 

skal bare nå ud til dem, og det tror jeg bestemt der er et særligt momentum for nu.  

Ditte Ingemann  
 

Opstiller til næstforperson 

som individuelt medlem  

 



BAGGRUND:  

 

Jeg er Arkitekt/Byplanlægger af baggrund, har arbejdet i FN i over 25 år (UN-Habitat) som Chefrådgi-

ver i Central Amerika og Senior Human Settlements Advisor i det Regionale Kontor i Latin Amerika og 

Karibien (ROLAC). Har taget del i FN’s humanitære beredskab (Honduras, Kosovo, Haiti, Peru og Sy-

rien) samt tjent som Repræsentant (RR) for UN-Habitat i Mexico/Cuba. Er I dag medlem af bestyrel-

sen i ”Arkitekter uden Grænser” og ”Andelsboligforeningen Axel Heides Gård”. Arbejder med Sustai-

nability Now som Projektrådgiver i ”Bæredygtig By og Boliger i Tasiilaq, Østgrønland”. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

 Jeg vil bidrage Politisk med erfaring fra FN’s arbejde internationalt, specielt med fokus på bære-

dygtighed og byer, samskabelse af lokale udviklingsinitiativer, lokaldemokrati, og lignende tema-

er.  

 Jeg vil udbrede større forståelse i Danmark for FN’s rolle i verden ligger mig meget på sinde. 

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

 

 Den største urdfordring for FN-forbundet: At blive stærkere forankret i debatten om Danmarks 

rolle i international udvikling for en mere ligeværdig og bæredygtig verden. 

 

 Den største mulighed for FN-forbundet: At bruge sin legitimitet til at drive et stærkere samlet 

engagement af det civile samfund omkring SDG 2030 (sammen med andre NGOer og forenin-

ger i DK). 

Erik Vittrup Christensen 
 

Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  

 



 

BAGGRUND:  

 

Bestyrelsesmedlem FN-forbundet fra 2016, Sekretariatsmedarbejder Helsinki-komiteen, Næstfor-

mand Teknologirådet, Medlem af Udenrigsministeriets Freds- og Stabilitets Beredskab. 

Var Borgerrepræsentant 1974-84, MF 1984-2007, Europarådets Parlamentariske Forsamling 1991-

2008, Delegeret til FN’s Generalforsamling i 6 omgange. Medlem af FN’s Kvindekommission 1983-87. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

 Bidrage til FN-forbundets tværpolitiske profil og udbrede kendskab til - og implementering af 

Verdensmålene.  

 Fortsætte arbejdet i Menneskeretsudvalget og Freds-og Konflikt udvalget.. 

 Lobbye for at sikre Danmarks opslutning til menneskerettigheder og konventioner, samt øge 

Danmarks bidrag til FN’s fredsbevarende arbejde. 

 Fortsætte med at arrangere møder og konferencer (Seneste konference var om ”Den glemte 

konflikt i Østukraine” 20 maj i Fællessalen, Christiansborg) 

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

 

Større synlighed og flere medlemmer – med henblik på at øge forståelsen for vigtigheden af den inter-

nationale retsorden, det multilaterale samarbejde og de globale verdensmål. 

Vi skal desuden påvirke beslutningstagerne og holde dem oppe mod de FN-værdier og idealer, der 

traditionelt har været bærende – og stadig bør være bærende - for Danmarks udenrigspolitik. 

Hanne Severinsen   
 

Opstiller som kollektivt 

medlem til bestyrelsen på 

vegne af Venstre 



 

BAGGRUND:  

 

Jeg har været medlem af FN-forbundet siden slutningen af 70’erne og har været formand i Århus og 

København og er nu næstformand i Nordjylland. Jeg er medlem af den nuværende bestyrelse i FN-

forbundet, næstforperson i Bæredygtighedsudvalget og medlem af Projektudvalget og Medlems- og 

oplysningsudvalget. Jeg har altid arbejdet med bæredygtig udvikling og været ansat i UNDP, CARE 

Danmark og Udenrigsministeriet (Danida). Jeg er med til at gennemføre en årlig bæredygtighedsfesti-

val i Vendsyssel. Jeg sidder i Aalborg kommunes Advisory Board for den årlige bæredygtighedsfesti-

val i Aalborg. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

 Jeg mener, jeg har stor erfaring med og viden om de områder FN-forbundet beskæftiger sig 

med.  

 Jeg har på alle muligheder for at være med til sikre en sammenhæng i FN-forbundet, da jeg ar-

bejder både lokalt og nationalt.  

 Jeg har altid været meget interesseret i både politiske og organisatoriske spørgsmål - og vil ger-

ne bidrage med den viden og erfaring jeg har opnået. 

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

 

De største muligheder for FN-forbundet ligger i vores emneområder og netværk. De største udfordrin-

ger kan, hvis de løses, blive de største muligheder for FN-forbundet.  

Jeg ser tre udfordringer, der skal løses: 

 1) Bedre økonomi. Her bliver gennemførelsen af den nye økonomistrategi afgørende. 

 2) Flere kredse/netværk og flere medlemmer. Her er vi også ved at udforme nye strategier, der 

skal tackle den udfordring 

 3) En bedre sammenhængskraft mellem landsledelse, udvalg og kredse netværk. Vi er på vej, 

men der skal tages mange flere skridt for at samarbejdet kan fungere bedre. 

Holger Hansen 
 

Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  



 

BAGGRUND:  
 
Uddannet historiker, Københavns Universitet, sekretariatschef i en folkeoplysende forening, livslangt 

medlem af FN-forbundet, tidligere medlem af FU, repræsentant for FN-forbundet i flere bestyrelser og 

organisationer. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 
Være med til at bane vej for praktisk gennemførlige beslutninger. Politik, som FN-forbundet er en del 

af handler meget sjældent om revolutioner og hurtige løsninger, men om flytning af kommaer og kom-

promiser, som gerne skulle ende med et resultat, der kan skabe forandringer . 

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 
At fastholde sin position som en seriøs og respekteret partner, selv om medlemstallet ikke er i top. 

At vi stadig kan tiltrække vidende og indflydelsesrige talenter, på grund på de emner som FN-
forbundet beskæftiger sig med.  

Karin Munkholm  
 

Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  



 

BAGGRUND:  

 

Jeg har en ph.d. i russisk historie og samfundsforhold og er uafhængig forsker, forfatter, foredragshol-

der, redaktør og anmelder.  

Jeg har de sidste 2 år været medlem af bestyrelsen i FN-forbundet, hvor jeg har haft særligt fokus på 

de strukturelle og organisatoriske forhold. Derudover er jeg næstformand, i FN-forbundet Fyn, lands-

næstformand i Dansk-Russisk Forening, formand for Dansk-Russisk Forening Fyn, medlem af den 

rådgivende gruppe i Den danske Helsinki-komité for menneskerettigheder og anmelderredaktør ved 

tidsskriftet Arbejderhistorie (der udgives af Selskabet for Arbejderhistorie).  

Privat bor jeg i Odense med min hustru, som er pædagog, og vores datter på 10 år. Fritiden bruges 

ofte i Odense Teater, på lægterne på Fjelsted Speedway Center eller på en lang familietravetur ud i 

det blå. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

Jeg har i det seneste 2 år primært haft fokus på de strukturelle og organisatoriske udfordringer i for-

bundet, da vi ved at løse dem efter min mening får helt nye muligheder for at nå bredere og længere 

ud med vores budskaber og mærkesager. 

Derfor har jeg udover medlemskab af Medlems- og oplysningsudvalget samt projektudvalget haft 

særligt fokus på en række ad hoc udvalg med fokus på den sidste år vedtagne strategi- og handlings-

planer og efterfølgende udmøntningen af de fire strategier; økonomi, kommunikation, medlemshverv-

ning og -fastholdelse samt større organisatorisk sammenhængskraft. 

Den mere aktivitetsorienterede del af mit virke i forbundet søger jeg opfyldt gennem min deltagelse i 

FN-forbundet Fyn. 

Der ligger en række store opgaver med at udbygge og styrke FN-forbundet strukturelt og dermed ud-

brede kendskabet til vores eksistens og mærkesager. Jeg vil meget gerne have muligheden for at 

fortsætte arbejdet med disse spørgsmål. 

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

 

Som historiker ser jeg til min store bekymring en verden, der trods en verdensomspændende pande-

mi, der burde have gjort os klogere, stadig er præget af tankegange, som i særdeles ubehagelig grad 

minder mig om tiden frem mod Første Verdenskrig; nationalisme, chauvinisme, revanchisme og ideen 

om ens egen nations særlige etniske og historiske forrang.  

FN-forbundet har derfor en stor opgave foran sig med at medvirke til at fremme mærkesagerne om 

eksistensen af en afgørende anerledes vej til fremtidens verdenssamfund, som understreger, at glo-

bale problemer skal løses gennem globalt ansvar og multilateralt samarbejde med verdensmålene 

som et afgørende grundlag. 

Men vi først når vi har styrket vores egne strukturer med udgangspunkt i strategi- og handlingsplanen 

2020, har vi for alvor muligheden for alvor at udbrede kendskabet til vores forbund og mærkesager og 

derigennem forstærke vores gennemslagskraft.  

Kim Frederichsen   
 

Opstiller som kollektivt medlem 

til bestyrelsen på vegne af 

Dansk-Russisk Forening  



 

BAGGRUND:  
 
Jeg har været aktiv på forskellig måde i FN-forbundet gennem mange år. De seneste år som kritisk 

revisor, og det fortsætter jeg gerne med. En gang i 1980’erne var jeg ungdomsdelegat ved FN’s gene-

ralforsamling i New York. Til daglig er jeg kommunikationschef i Dansk El-Forbund. Bor i Tårnby på 

Amager. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

Erfaring fra flere år som kritisk revisor. Oprindeligt bankuddannet så budgetter og regnskaber kan fak-

tisk godt være spændende at se efter sømmene.  

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 
 Udfordring: Brug for flere medlemmer og større styrke.  

 

 Største mulighed: Tiden kalder på globalt udsyn gennem tågen af klimaudfordringer og de sene-

ste års pandemi. Der er brug for mere internationalt samarbejde, ikke mindre.  

Peter Koch Palshøj  
 

Opstiller til intern revisor 

som individuelt medlem  



 

BAGGRUND:  
 

Jeg er dansk-iraner, jeg er akademiker, politiker og menneskerettighedsforkæmper. Formand og stif-

ter af foreningen Nour, som består af ressourcestærke kvinder med forskellig etnisk baggrund, samt 

social udsatte kvinder med hovedsagelig mellemøstlig baggrund. Foreningen kæmper for kvinderet-

tigheder og mod negativ social kontrol. Jeg skriver også kritiske debatindlæg og kæmper med pennen 

som våben- mod kvindeundertrykkelse i muslimske miljøer. Mit budskab er, at en piges krop og sind 

er hendes egen – og ikke familiens ejendom. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 

 Som dansk-iraner har jeg helt naturligt et internationalt syn på mange ting. Samtidig har jeg i mit 

hidtidige virke kæmpet for universelle værdier som demokrati, frihed og ligeværd. Derfor deler 

jeg værdisæt med FN-forbundet.  

 Jeg kan bidrage med et stort netværk i mange forskellige miljøer; jeg befinder mig ligegodt om 

det er blandt etniske minoritetskvinder, danske politikere eller ambassadører fra alverdens lan-

de. I alle sammenhænge kan jeg være med til at repræsentere FN-forbundet og knytte kontak-

ter.  

 Herudover er jeg en aktiv debattør som både ytrer mig i debatindlæg i dagspressen, i radio og 

på TV. Også her har jeg et stærkt netværk og kan være med til at fremme information om FN-

forbundets arbejde. 

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

FN-forbundets udfordring er at komme mere bredt ud i samfundet. Det er paradoksalt, at i en verden, 

hvor det bliver nemmere og nemmere at rejse rundt – hvis vi lige ser bort fra Covid19 – og at kommu-

nikere på tværs af landegrænser, så bliver skillelinjerne også ofte trukket skarpere og skarpere op, og 

mange siger fra over for globaliseringen. Fordi den virker som en trussel. Udfordringen er at være det 

talerør for fordelene ved samtale, samhandel og fællesskab på tværs af landegrænser, som har den 

største troværdighed og 

som kan trænge igennem den skarpt opdelte debat. FN-forbundets mulighed er, at blive netop dén 

stemme. Og muligheden er god, hvis man kan opbygge et ry for at være dét sted, hvor der er indsigt i 

fakta. Hvor et udsagn ikke blot er baseret på en holdning (som ofte er en fordom) eller en synsning 

eller er en del af en større dagsorden, men rent faktisk forholder sig til fakta og alene er baseret på 

helt almene og grundlæggende værdier. 

Roya Moore 
 

Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  



 

BAGGRUND:  
 
Jeg er cand.mag. i engelsk og internationale udviklingsstudier og arbejder til daglig som Commercial 
Marketing Manager i en global medtech-virksomhed. Mine arbejdsopgaver spænder vidt fra kommuni-
kation og markedsføring, til strategi, projekt- og budgetstyring.  
Jeg har tidligere været ansat i FN’s Fødevareprogram/WFP og senest FN’s Flygtningeorganisation/
UNHCR, og har siden 2010 været FN-forbundets repræsentant i Stop Sult Fondens bestyrelse, en 
fond der administreres af FN-forbundet. 
Til daglig bor jeg i Solrød landsby, hvor jeg er aktiv i landsbylauget og nyder den friske luft og det sal-
te hav. Jeg bruger desuden en del tid med venner og familie, særligt mine to nevøer og min lille niece 
på 2 måneder.  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 
Jeg opstiller til posten som hovedkasserer, fordi jeg ønsker at fortsætte mit engagement i FN-
forbundet og bidrage til den spændende udvikling, organisationen er i.  
  
Jeg har været aktiv i FN-forbundet siden 2002, og har igennem årene bevæget mig fra praktikant til 
projektansat, derfra videre til bestyrelse og posten som næstforperson – og tilbage til bestyrelse. Jeg 
er derfor fortrolig med de fleste grene af FN-forbundet. I kraft af mine mange år som næstformand og 
bestyrelsesmedlem har jeg indgående kendskab til FN-forbundets drift og ledelse og mener, at jeg 
kan bidrage positivt til Forbundets fremtidige udvikling.  
Som hovedkasserer vil jeg særligt fokusere på at implementere vores økonomistrategi og bidrage til 
et styrket økonomisk fundament for FN-forbundet. Jeg ønsker særligt at lægge mine kræfter i projek-
ter og ledelsen heraf, samt medlemsarbejdet. Udover øgede projektindtægter ser jeg således gerne 
et styrket medlemstal og større engagement af medlemmer, både individuelle som kollektive.   

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 
Vores største udfordring i mine øjne er, at vi eksisterer på et for skrøbeligt økonomisk fundament. Vo-
res projektarbejde kan med fordel udvikles i mere professionel retning, fx ved at tænke i mere strate-
giske partnerskaber og ved at inddrage private aktører. Derudover er vi ikke gode nok til at tiltrække 
nye og fastholde eksisterende medlemmer, kollektive såvel som individuelle. Vores individuelle med-
lemstal, om end det er svagt stigende, er lavt og bør kunne fordobles og fastholdes med de rette ind-
satser og en klar prioritering, ressourcefordeling og strategisk eksekvering. Vores lokalkredse og net-
værk er i løbet af de sidste år blevet væsentligt stærkere, og jeg ser gerne disse spille en større rolle i 
vores medlemsarbejde, både i forhold til hvervning og fastholdelse.  
 
Jeg ser store muligheder i FN-forbundet, herunder udvikling af samarbejder med privatsektoren og 
fonde, samt videreudvikling af vores medlemsarbejde og oplysningsindsats, særligt skoletjenesten. 
Vores skoletjeneste har igennem årtier oplyst børn og unge i hele landet om FN og internationale for-
hold, men skiftende koordinatorer, manglende tilskud, frafald i aktive og andre faktorer har i perioder 
svækket vores lokale skoletjenester. Med en stærk forankring i sekretariatet, et godt samspil med lo-
kalkredse, udviklingstilbud for frivillige og en kontinuerlig tilgang af frivillige undervisere, er jeg sikker 
på, at vi kan nå bredere ud til danske skoler, efterskoler, gymnasier, virksomheder med mere og oply-
se endnu flere om Verdensmål og andre relevante emner. 

Trine Marqvard Jensen  
 

Opstiller til hovedkasserer som kollektivt 

medlem på vegne af Interstep  



 

BAGGRUND:  
 
Jeg blev valgt som 1. suppleant til FN-forbundets bestyrelse i 2020. Jeg kommer fra Georgien og er 
uddannet jurist fra Århus Universitet med speciale i international ret og menneskerettigheder. Jeg har 
sideløbende med jurastudiet samlet erfaring i advokatbranchen som juridisk studentermedhjælper. 
Jeg har derudover arbejdet som frivillig juridisk rådgiver og sagsbehandler i en større forening, hvor 
de grundlæggende menneskerettigheder spillede en vigtig rolle i mit daglige arbejde. Jeg har, væren-
de cand.jur., været i praktik i et mellemstort advokatfirma, arbejdet som advokatfuldmægtig 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 beslutnin-
ger. 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. Derudover del-
tager jeg aktivt i bestyrelsesarbejdet, bl.a. i medlems- og oplysningsudvalget samt projektudvalget.  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
 
Jeg vil fortsat bidrage med mit arbejde i udvalget for fred og konfliktløsning, udvalget for menneske-
rettigheder, medlems- og oplysningsudvalget samt projektudvalget, 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 internationale 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.  
Jeg vil derudover fortsætte med at bidrage med mine organisatoriske erfaringer samt min faglige vi-
den på menneskerettighedsområdet til FN-forbundets fortsatte udvikling, bl.a. gennem udarbejdelse 
af oplysende materialer, artikler, planlægning og afholdelse af debatmøder, fyraftensmøder m.v., så vi 
kan øge interessen for vores 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-
måls tegn 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 arrangementer og øget aktivitet på de sociale medier. Det er overvejende vigtigt, 
at skabe øget opmærksomhed om FN-forbundets mål og initiativer, der kan fremmes gennem arran-
gementer og netværksførelse 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. 

Victoria Davidsen 
 

Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  


