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FN-forbundets handlingsplan 2021-2022
Konkrete prioritetspunkter for arbejdet i landsmødeperioden oktober 2021 til maj 2022
’Handlingsplan 2021-2022’ er et supplement til FN-forbundets gældende strategi og handlingsplan,
vedtaget på landsmødet 2020.
Et omdrejningspunkt for FN-forbundets arbejde i perioden vil blive FN’s nye handlingsplan, ’Our Common
Agenda’ (Vor Fælles Dagsorden), fremlagt til FN’s generalforsamling i september 2021. De globale
udfordringer kræver en ambitiøs plan, og udover at bygge på de 12 forpligtelser som blev vedtaget i FN’s
jubilæumsresolution i 2020, så stræber FN’s generalsekretær med planen efter en inkluderende,
netværksbaseret og effektivt multilateralisme.
Planen vil blive et godt grundlag for FN-forbundets arbejde og det er vigtigt at den kommer godt fra start og
hurtigt bliver kendt. FN-forbundet ønsker derfor i rammen af ’Our Common Agenda’ at igangsætte
kapacitetsopbygning til at klæde os på til at arbejde med planen, dialog med relevante partnere om
udmøntning af planen, og oplysningsarbejde for at sprede og delagtiggøre andre i planen.
Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling er også en samlende handlingsplan for FN-forbundets arbejde. Vi
skal være med til at sikre, at Danmarks nye Verdensmålshandlingsplan gennemføres, med særlig fokus på
den lokale indsats - og at der følges op på sommerens evaluering af Danmark i FN, særligt gennem
samarbejdet i 92-gruppen og Globalt Fokus. Verdensmålene udgør en kerne i vores indsats over for
undervisningssektoren. Vi skal internt og udadtil fremme forståelsen for sammenhængene i
verdensmålene, mellem bæredygtig udvikling, fred og menneskerettigheder. De nordiske lande kan som
samlet region bidrage til Verdensmålenes gennemførelse, hvorfor FN-forbundet har ambitioner at et fælles
initiativ sammen med de øvrige nordiske FN-forbund.
Uden fred ingen fremtid, og på fred og konfliktløsningsområdet vil Danmarks kandidatur til FN’s
Sikkerhedsråd stå højt på dagsordenen, hvor FN-forbundet skal være med til at sætte kandidaturet til
debat, særligt gennem lokale arrangementer. I perioden vil FN-forbundet starte sin nationale
konferenceserie om det danske engagement i FN’s fredsbevarende operationer med et arrangement på
Aalborg Universitet.
Kampen for Menneskerettigheder er fortsat vigtig for FN-forbundet, og vi skal i perioden bidrage til
forståelsen af, hvorfor konventioner og overholdelse af disse er i Danmarks interesse. Særligt skal vi være
med i opfølgningen af anbefalingerne til Danmark efter evalueringen i FN’s Menneskerettighedsråd.
Ligestilling og lige rettigheder vil konkret blive fremmet via FN-forbundets deltagelse i samarbejdet om
’Ungeambassadører for Beijing+25’ og træning af unge i at imødegå hverdagschikane ’Stand up against
street harassment’.
Vi skal fortsætte og styrke samarbejdet med vores kollektive medlemmer og samarbejdspartnere; herunder
knytte tættere bånd til FN- og konventionsbaserede organisationer for at fremme vores vision og mål, inkl.
FN Byen, Global Compact Denmark, UNESCO Verdensmålsskolerne og Danske Handicaporganisationer.

I fht. den gældende strategi og handlingsplan, så skal FN-forbundet begynde at gennemføre
økonomistrategien udarbejdet i sidste landsmødeperiode, og i den kommende periode skal vi udarbejde en
kommunikationsstrategi, der skal følges op af de øvrige strategier, så vi styrker sammenhængskraften og
arbejdet i hele FN forbundet.
Ud over vores arbejde med at undervise og oplyse om FN og multilateralt samarbejde, så ønsker FNforbundet også at påvirke regering, folketing og andre beslutningstagere i Danmark til at tage det globale
ansvar på sig. Derfor vil FN-forbundets arbejde også forholde sig til Danmarks strategier og handlingsplaner,
som fremlægges i 2021: udover ’Handlingsplan for FN’s Verdensmål’ også den udviklingspolitiske strategi
’Fælles om Verden’, den kommende Arktis-strategi, samt den kommende udenrigs- og sikkerhedspolitisk
strategi. Vi vil kritisk følge implementeringen af handlingsplaner og særligt støtte de dele af strategierne,
der fremmer FN’s målsætninger, herunder princippet om, at ingen må lades tilbage, ’Leave No One Behind’.

