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Hvem kan stemme og hvem kandiderer?  
 
 
Uddrag af FN-forbundets vedtægter, paragraf 4: 

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.  

[…] Kandidater, der ønsker at opstille til valg på landsmødet, skal meddele deres kandidatur til 
sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet.  

[…] 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 formand/forkvinde/forperson, næstformand/næstforkvinde/næstforperson og 
hovedkasserer anvendes følgende afstemningsmetode: Såfremt ingen af de foreslåede 
kandidater opnår mindst 50% af stemmerne ved første afstemning, stemmes mellem de to 
kandidater, som har opnået de højeste stemmetal. 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 valgforsamling. Valgene er gældende for to år, 
med forskudte valgperioder, således at formand/forkvinde/forperson vælges på landsmødet 
lige år, og næstformand/næstforkvinde/næstforperson og hovedkasserer vælges på lands-
mødet 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. 

I år er skal der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer, da en tidligere valgt kollektiv repræsentant ikke 

længere er medlem af pågældende organisation.  

Kataloget indeholder oversigt over dem der har meldt deres kandidatur ved fristens udløb.  Der er 

1 kandidat til posten som forperson og 1 kandidat til  posten som  intern revisor. Dertil indstilles 

Grant Thornton som ekstern, statsautoriseret revisor. 

Der er 7 kandidater til bestyrelsesvalget. Af disse repræsenterer 2 kollektive medlemsorganisatio-

ner; de er begge sikret valg jf. §4C. Der stemmes blandt de øvrige 5 kandidater; de 4 med flest 

stemmer får et 2-årigt mandat, mens den 5. valgte får en 1-årig periode frem til 2023. 

 

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i 2022:  
Ditte Ingemann Hansen (næstforperson)  

Trine Marqvard Jensen (Interstep) (hovedkasserer) 

Caroline Lauritsen 

Hanne Severinsen (Venstre) 

Holger Hansen 

Roya Moore 

Victoria Davidsen 



BAGGRUND:  

Jeg siddet i bestyrelsen de sidste 6 år, heraf de første som medlem af FU. Det har været spændende 

– og jeg stiller derfor meget gerne op til endnu en periode i bestyrelsen, hvortil jeg kan bibringe man-

ge års erfaring inden for strategisk/organisatorisk udvikling og ledelse; interessevaretagelse; rådgiv-

ning; pressearbejde o.a. kommunikation; implementering af projekter/programmer; fundraising; øko-

nomistyring og administration. 

For efterhånden en del år siden boede og arbejdede jeg i Malawi, bl.a. for UNDP. Det blev starten på 

en karriere, der altid har haft – og stadig har – referencer til FN. 

Jeg elsker at fremme handling og samarbejde mellem sektorer, organisationer, myndigheder, 

beslutningstagere, virksomheder m.fl., med forskellige overordnede interesser, omkring konkrete akti-

viteter, der giver værdi hele vejen rundt. Det har jeg gjort i mange år – og øvelsen har været med til at 

gøre mig god til at engagere, samle, udvikle, organisere og samle mennesker og organisationer om-

kring - og mod—tydelige mål, med særlig faglig tyngde omkring SDG’erne, kommunikation, miljø, na-

tur, hav, klima, forbrugerkemi, verdensmål og ansvarlig, retfærdig bæredygtig udvikling. 

Til hverdag arbejder jeg som chefkonsulent på strategisk niveau i Dansk Standard. Det handler pri-

mært om forandringsledelse – om at samle hele organisationen på tværs af afdelinger om at være – 

og føle sig – som en del af arbejdet for at nå strategiens mål om at understøtte den grønne omstilling 

og bæredygtighed via standardisering og de officielle miljømærker. Fagligt dykker mine opgaver ned i 

bl.a. cirkulær økonom inden for plast og tekstiler, biodiversitet og biomaterialer 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

Se under baggrund ovenfor  

Mere specifikt tænker jeg: 

 Styrkelse af synlighed og medlemstal – engagement. 

 Processer og indsatser omkring SDG’erne, med særligt fokus på grøn omstilling, bæredygtig 

 udvikling, livet i havet og klima 

 Partnerskaber og samarbejde på tværs 

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

 Fastholdelse af medlemmer. 

 Kamp om opmærksomhed med alle de andre gode organisationer. 

 Begge dele er det også muligheder i. 

Berit Holbech Asmussen 
Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  

 



BAGGRUND:  
Jeg har i mere end 36 års gjort tjeneste i FN i mange dele af verden, Da jeg gik på pension, var jeg 
blandt de tre højst placerede danskere i Organisationen og havde gennem årene beskæftiget mig 
med alle de centrale dele af FN’s arbejde inkl. fred og konfliktløsning, menneskerettighederne, bære-
dygtig udvikling og det humanitære arbejde. Jeg har været aktiv i FN-forbundet siden 2014. Jeg er pt 
forperson i Nordjyllandskredsen, som årligt arrangerer en lang række aktiviteter på lokalt og regionalt 
plan, ofte i samarbejde med kommunale myndigheder og byråd, Aalborg Universitet, UCN og diverse 
NGO’er. Jeg har været næstforperson i Aalborg kommunes bæredygtighedsråd, som var ansvarligt 
for at foreslå den kommunale verdensmålsstrategi, der blev vedtaget i Byrådet i august 2021. 
På nationalt plan, har jeg siden 2018 har været medlem af Forbundets bestyrelse, og jeg er siden 
2019 formand for fred- og konfliktløsningsudvalget samt medlem af projektudvalget, kommunikations-
udvalget og adskillige ad hoc-udvalg under bestyrelsen. Jeg gæsteforelæser på flere universiteter og 
er medlem af en række advisory boards om international politik og sikkerhed samt bæredygtig udvik-
ling. Da jeg nu er pensioneret, kan jeg tilbyde fortsat at bruge en stor del af min tid på at støtte aktivt 
op om Forbundets arbejde. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
Jeg vil gerne fortsætte mine bidrag til FN-forbundet bl.a. gennem mit dybe kendskab til FN’s virke og 
mit brede netværk i FN samt gode kendskab til NGO-aktiviteter og beslutningstagere både nationalt 
og lokalt i Danmark. Disse netværk er vigtige i forhold til at sikre, at FN-forbundet kan slå igennem 
med sine beskeder og blive hørt både i den brede befolkning og i politiske kredse. Jeg støtter fuldt ud 
op om Forbundets strategi- og handlingsplan inkl. planen om i stigende grad at gøre organisationen 
projektbaseret med en langt stærkere økonomisk basis som en forudsætning for fortsat vækst ikke 
blot i forhold til medlemsantal men også ’politisk’ gennemslagskraft. Jeg kan bidrage med viden om 
stort set alle de områder, FN arbejder indenfor, og formidle de relevante budskaber i dansk sammen-
hæng. Konkret varetager jeg som nævnt rollen som forperson i fred- og konfliktløsningsudvalget , 
som gennem de sidste 2-3 år har taget en lang række initiativer omkring både oplysnings- og fortaler-
virksomhed (konferencer, debatmøder, foredrag, korrespondance med centrale politikere og medie-
indlæg), f.eks. i forhold til Vestsahara, Mellemøsten, nedrustning samt dansk udenrigs- og sikker-
hedspolitik. I forhold til FN’s verdensmål var jeg en af initiativtagerne til en større udendørs udstilling, 
Verdensmål på plakaten, med tilhørende aktiviteter om emnet bæredygtighed i det centrale Aalborg i 
efteråret 2021. Dette har nu udviklet sig til et landomspændende program med 2030 NOW udstillinger 
(og tilhørende aktiviteter) i København, Aarhus, Sønderborg og (igen) Aalborg i perioden juli-oktober 
2022. I alt har vi rejst knap kr. 3,0 millioner til den nødvendige finansiering. 
En vigtig del af FN-forbundets fortsatte udvikling vil være at styrke de lokale kredse og netværk og 
deres nære samarbejde med landsledelsen i København for et stærkt og sammenhængende nationalt 
forbund. 

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, er den etablerede verdensorden i op-
brud. Det multilaterale samarbejde er generelt under stadigt pres, og det er vigtigt at vise både befolk-
ningen og lokale og nationale beslutningstagere, at dette område skal opprioriteres. Vi har behov for 
at styrke både vores medlemsbase og interne kompetencer, så mange flere bliver i stand til at tale 
den multilaterale dagsorden op. For at nå disse mål, skal vi både fokusere på kapacitetsopbygning i 
Forbundet og forbedre vores økonomiske grundlag, som vi f.eks. senest har set det i forbindelse med 
2030 NOW initiativet. 

Finn Reske-Nielsen 
Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  

 



BAGGRUND:  
Jeg har en lang karriere i FN bag mig, hvor jeg har arbejdet med bæredygtighed, fred og 
menneskerettigheder. Min sidste rolle var Under-general Sekretær og særlig rådgiver til FN’s General 
Sekretær med Reform af FN som genstandsfelt. 
Derudover har jeg været forperson for FN-forbundet de sidste 2 år. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

Min vision for FN-forbundet over de næste to år er en stadig tilpasning af sit virke til de globale udvik-
linger og nyeste viden. Ruslands invasionskrig mod Ukraine har allerede haft og fortsætter med at 
påvirke vores globale verden på alle FN’s hoved områder—bæredygtighed, fred/sikkerhed og menne-
skerettigheder. Ikke kun er alle tre områder under stort pres, men der er en stort behov for til stadig-
hed at styrke FN så organisationen sammen med andre multilaterale institutioner kan sikre fred og 
udvikling for alle - en inkluderende, netværksbaseret og effektiv multilateralisme. 
Med udgangspunkt i den aktuelle "historiske" virkelighed skal FN-forbundet engagere sig i FN’s tilpas-
ning og mulige strukturelle reformer. Central vil være FN’s handlingsplan, ’Our Common Agenda’ (Vor 
Fælles Dagsorden). Som en del af Vores Fælles Agenda - er Verdensmålene for Bæredygtig Udvik-
ling fortsat en vigtig prioritet for FN-forbundets arbejde. Vi skal være med til at sikre, at Danmarks 
handlingsplan for verdensmålene gennemføres, med særlig fokus på den lokale indsats—og at der 
følges op på evalueringen af Danmark i FN, juli 2021, særligt gennem samarbejdet i 92-gruppen og 
Globalt Fokus. 
Vi skal internt og udadtil fremme forståelsen for sammenhængene i verdensmålene, mellem bære-
dygtig udvikling, fred og menneskerettigheder og gerne gøre det i samarbejder med de nordiske FN-
forbund. 
Uden fred ingen fremtid, og på fred og konfliktløsningsområdet vil vi engagere os i at "vinde freden" i 
Ukraine og samtidig holde fokus på andre væsentlige konflikter, inklusiv situationen i Afghanistan og 
Vestsahara. Samtidig ser jeg FN-forbundet støtte processen omkring Danmarks kandidatur til FN’s 
Sikkerhedsråd, særligt gennem lokale arrangementer inklusiv relevante planlagte konferencer om Af-
ghanistan, Vestsahara etc.  
Kampen for Menneskerettigheder er fortsat central for FN-forbundet, og vi skal i perioden bidrage til 
forståelsen af, hvorfor konventioner og overholdelse af disse er i Danmarks interesse. Jeg ser det 
som en indsats i to spor. For det første skal vi arbejde for at Danmark tager anbefalinger til "os" seri-
øst, og samtidig skal vi støtte en aktiv multilateralisme på menneskerettighedsområdet så regimerne i 
Rusland, Myanmar, Afghanistan og desværre mange andre lande bliver stillet til regnskab for 
menneskerettigheds overtrædelser. 
Endeligt så skal vi internt implementere vores økonomi strategi, søge især fondsmidler, hvor det kræ-
ves for at gennemføre vores ambition og finde nye veje til nye medlemmer—så vores base styrkes og 
vores økonomi er i balance - en balance mellem finanslovstilskud, medlemskontingenter og projekt-
midler. 
Vi skal fortsætte og styrke samarbejdet med vores kollektive medlemmer og samarbejdspartnere; her-
under knytte tættere bånd til FN- og konventionsbaserede organisationer for at fremme vores vision 
og mål. Vi skal styrke organisationen og samarbejdet internt, og vi vil i perioden støtte arbejdet med at 
oprette et FN-forbund i Grønland.  
Med min lange erfaring fra relativt senior roller i FN og mine sidste to år i FN-forbundet, så tror jeg at 
jeg kan lede Forbundet så det vokser i betydning som et principfast aktivistisk civilsamfundsorganisa-
tion med ambition og fokus på FN’s mål, værdier og evne til at skabe de bedste rammer for en bære-
dygtig og fredelig fremtid for alle. 

Jens Christian Wandel 
Opstiller til forperson 

som individuelt medlem  

 



BAGGRUND:  
 
Mange års arbejde på KU med uddannelse og forskning i danske samfundsforhold og int. udviklings-

bistand.  

Medl. af Folketinget med fokus specielt på udenrigspolitik, FN og udviklingsbistand.  

Ansat i FN-organisationen UNIDO. Konsulentfirma med speciale i udviklingsbistand. 

Fmd. for FN-forbundet 2006-20 og derefter medlem af bestyrelsen. 

Bor på Christianshavn i København og er gift med Birgitte, som også er medlem af FN-forbundet.  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
En del erfaring fra min tid som formand for FN-forbundet; kendskab til FN-systemet og et godt netværk både i 

Folketinget og i civilsamfundet. 

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED? 
 
FN-forbundet har brug for øget synlighed, som kan sikre øget medlemstilgang. Dette kan bidrage til at 

lukke det hul i Forbundets økonomi, som er en eksistentiel trussel.  

Corona-pandemi, klima-krise og regional krig i Ukraine viser, at stærke multilaterale organisationer og 

regelbaseret internationalt samarbejde er en forudsætning for, at verdens lande og specielt mindre 

nationer og lande uden A-våben kan sikre en fælles fremtid og retten til selvbestemmelse. FN – me-

get gerne i en styrket udgave – er den globale garant for en sådan udvikling, hvilket bliver stadig mere 

åbenbart. 

Jørgen Estrup 
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: 

 

Viden, erfaring fra adskillige års arbejde i FN-forbundet, organisatorisk erfaring, fx arbejdende for-

mand i Sydafrika kontakt, FN-forbundets repræsentant i adskillige udvalg og sammenhænge, senest 

som delegeret i Dansk Folkeoplysnings samråd. 

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

 

Profilering, udbygning af kontakter og samarbejde med ligesindede organisationer. Dog ikke på be-

kostning af vores fokus: FN og dets arbejde. 

Karin Munkholm  
Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  

 



 

BAGGRUND:  

 

Jeg er ph.d. i russisk historie og samfundsforhold og er uafhængig forsker, forfatter, foredragsholder, 

kritiker og redaktør. Foruden mine nu snart tre år i FN-forbundets bestyrelse er jeg næstformand for 

Fynskredsen, medlem af den rådgivende gruppe i Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettighe-

der og anmelderredaktør ved tidsskriftet Arbejderhistorie.  

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

Jeg har i mine år i FN-forbundets bestyrelse primært arbejdet på de indre linjerr med strukturer. Jeg 

medvirkede ved udarbejdelsen af den gældende strategi- og handlingsplan og dens implementering i 

form af udarbejdelsen af de fire strategier (økonomi, kommunikation, medlemshvervning og -

fastholdelse samt holdånd/sammenhængskraft), ligesom jeg er formand for medlemsudvalget, tovhol-

der på kommunikationsstrategiudvalget og medlem af projektudvalget. 

FN-forbundet er i gang med en omfattende strukturreform, og jeg vil gerne fortsætte det arbejde, jeg 

har været med til at iværksætte og se det gennemført, da det er min overbevisning, at FN-forbundet 

vil stå styrket med stærkere muligheder for synlighed og gennemslagskraft i offentligheden samt deraf 

øget medlemstilslutning, hvis reformerne bliver ført til ende. Jeg kan her bidrage med mange års or-

ganisatoriske erfaringer fra andre foreningssammenhænge. 

Samtidig vil jeg gerne medvirke til, at FN-forbundet får en stærkere kreds på Fyn, og det er også her 

jeg primært vil lade min aktivistiske side udfolde sig (som jeg f.eks. allerede gør ved folkeoplysende 

foredrag eller udstillinger). 

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

 

Der er – igen – krig i Europa. Der er mange stemmer i den offentlige debat, som på den baggrund har 

stillet spørgsmålstegn ved FN’s berettigelse. Et udfordret FN betyder også et udfordret FN-forbund. 

Men jeg er uenig med disse stemmer. Krigen har om noget vist, at der mere end nogensinde før er 

behov for en international, multilateral, regelbaseret verdensorden med FN i spidsen som både sym-

bol og samlingspunkt for den, at det vil være en fordel for Danmark at være en aktiv del af den, og at 

FN-forbundet har en meget betydningsfuld rolle at spille for at skabe offentligt kendskab og opbakning 

til FN, den regelbaserede verdensorden og værdien af globalt ansvar og multilateralt samarbejde. 

Men det kræver, at de igangværende strukturreformer bliver gennemført, før vores forbund kan kom-

me til endnu stærkere at spille den rolle. Det ved jeg vi kan, og jeg ser store potentialer og muligheder 

for indflydelse, gennemslagskraft og medlemstilslutning på den anden side af en velgennemført re-

form.  

 

Kim Frederichsen   
Opstiller til bestyrelsen  

som individuelt medlem  



 

BAGGRUND:  

 

Jeg har mere end 20 års erfaring i det private erhvervsliv (bankrådgiver, international handel og be-

styrelsesmedlem i A-kasse + fagforening) suppleret med en Cand.Mag. i Amerikanske Studier med 

speciale i forholdet mellem USA og FN (Analyse af USA’s modstand mod oprettelsen af FNs Menne-

skerettighedsråd i 2006).  

Som sekretariatsmedarbejder i Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder (siden 2016), 

beskæftiger jeg mig p.t. med korruptionsbekæmpelse i samarbejde med Europarådet.  

Som medlem af FN-forbundets Menneskeretsudvalg (siden 2013) og Forperson for udvalget (siden 

2016) er mine mærkesager kvinders rettigheder og internet governance. Jeg har 20 års bestyrelses-

erfaring i medlemsbaserede organisationer, herunder i A-kassen og fagforeningen Frie hvor jeg arbej-

der med ledelse og medlemspleje. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 

 

Med afsæt i min omfattende viden om menneskerettigheder, mit netværk på området samt 9 år som 

aktiv i FN-forbundets Menneskerettighedsudvalg og 6 år som bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, vil 

jeg overordnet gerne fortsætte arbejdet med at fremme respekten for menneske-rettigheder både na-

tionalt og globalt, herunder mine to mærkesager:  

kvinders rettigheder og internet governance.  

Især vil jeg gerne bygge videre på det gode samarbejde med Kvinderådet, som FN-forbundet blev 

medlem af for 1 år siden på Menneskerettighedsudvalgets opfordring. Ligeledes vil jeg gerne fortsæt-

te samarbejdet med Erhvervsstyrelsens Multistakeholdergruppe for Internet Governance ved at sætte 

fokus på de udfordringer der er på internettet, hvordan individets fundamentale frihedsrettigheder, så-

som ytringsfriheden, kan beskyttes mod trusler (hadtale og misinformation).  

Som nyvalgt medlem af Medlemsudvalget vil jeg gerne bidrage med input qua min viden om med-

lemspleje, som på sigt forhåbentlig kan resultere i, at FN-forbundet får flere medlemmer.  

Som medlem af et under-udvalg under Menneskerettighedsudvalget, vil jeg gerne sætte fokus på ver-

densfreden, i første omgang inden for rammerne af Projekt 2030Now.  

Organisatorisk vil jeg gerne fortsætte med at styrke samarbejdet internt i FN-forbundet, bl.a. med 

kredse og de to øvrige politiske udvalg, Freds- & Konfliktudvalget og Bæredygtighedsudvalget. 

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

 

FN-forbundets største udfordring er at tiltrække flere medlemmer og dermed øge indtægterne, såle-

des at organisationen bliver styrket økonomisk. Hvis det lykkes, kan FN-forbundet blive mere konkur-

rencedygtig og opnå større gennemslagskraft med hensyn til at synliggøre de idealer, som FN står for 

(internationalt samarbejde, sikkerhed og menneskerettigheder) og styrke vores rolle som fortaler for 

det multilaterale samarbejde. Denne rolle er vigtigere end nogensinde set i lyset af krigen i Europa.  

Lena Jørgensen 
Opstiller som kollektivt  

medlem til bestyrelsen på  

vegne af Den Danske Helsinki-

komite for Menneske-

rettigheder 



 

BAGGRUND:  
Folketingsmedlem siden 2005 og fhv. minister for Socialdemokratiet, Roskilde, Sjællands Storkreds. 
Følgende relevante poster kan nævnes: 
Næstformand i Finansudvalgets arbejdsgruppe om FN's Verdensmål fra 2019. 
Miljøordfører fra 2019. 
Næstformand for Folketingets 2030 netværk om FN's Verdensmål fra 2019. 
Verdensmålsordfører fra 2019. 
Formand for Europaudvalget, 2015-2016. 
Udviklingsordfører, 2013-2019 
Medlem af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder 
(formand 2014-2019, næstformand fra 2019) fra 2014. 
Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, 2012-2015. 
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, 3. oktober 2011 – 9. august 2013. 
Tillidshverv: 
Næstformand for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD), 2014-2018. 
Medlem af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, 2001-2004. 
Vicepræsident for Dansk Røde Kors, 1999-2004. 
Formand for Dansk Røde Kors, Gundsø lokalafdeling, 1994-2005. 
Uddannelse: 
Cand.agro., Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 1987-1993. 

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG: 
Jeg har et evigt bankende hjerte for det internationale, for frihedsrettigheder og for demokrati. Derfor 
er det også naturligt, at jeg bad mit parti om at oprette et verdensmålsordførerskab – og selv bad om 
posten. Som det fremgår af min baggrund, har jeg arbejdet internationalt i mine år i Folketinget. Jeg 
har rejst i mange lande, bakket op om FN og FNs organer herhjemme og ude. Jeg har et nært samar-
bejde med FN-Byen og deltager i debatter både der og ude i landet om bl.a. verdensmålene. Interna-
tionalt har jeg i FN-regi deltaget i både FNs generalforsamling og andre møder, som fx Kvindekom-
missionen og High Level Political Forum om Verdensmålene. Temaer har primært været verdensmål, 
udviklingspolitik, udenrigspolitik og kvinders rettigheder. 
Aktuelt har situationen i Ukraine vist, hvor meget vi har brug for fælles internationale platforme, og jeg 
mener, at jeg via FN-forbundet vil kunne bidrage med en bred tilgang til internationalt solidaritet på et 
inkluderende og bæredygtigt fundament. Jeg håber at kunne bidrage i bestyrelsen med min erfaring, 
kontakter og engagement, og dermed bidrage til at få FN højere op i både borgeres og politikeres be-
vidsthed, fremme fællesskabet og troen på internationale løsninger på verdens udfordringer.  
Jeg har desværre været sygemeldt i en længere periode, og vil derfor ikke kunne deltage i Landsmø-
det. Det er jeg virkelig ærgerlig over. Imidlertid forventer jeg at vende tilbage til arbejdet inden som-
merferien, så jeg er parat til at lægge de kræfter i posten, som den fortjener.  

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

Mette Gjerskov 
Opstiller som kollektivt  

medlem til bestyrelsen på 

vegne af Socialdemokratiet 



 

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  

 

     Statsautoriseret revisor: 
 
Bestyrelsen indstiller Grant Thornton som valg af ekstern, statsautoriseret revisor. 




