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Organisatorisk beretning for FN-forbundet, oktober 2021 – maj 2022 
Corona-situationen påvirkede også FN-forbundets aktiviteter i den forgangne landsmødeperiode - og 

Coronapandemien medførte at landsmødet 2021 blev udskudt til oktober, hvorfor denne 

landsmødeperiode har været kort. Dertil opstod en ny international situation efter Ruslands angreb på 

Ukraine, hvorfor aktiviteterne i landsmødeperioden ikke helt har fulgt den vedtagne handlingsplan for 

perioden oktober 2021 til maj 2022. 

Bl.a. blev FN’s handlingsplan, ’Our Common Agenda’ (OCA) (Vor Fælles Dagsorden), fremlagt til FN’s 

generalforsamling i september 2021, ikke det centrale omdrejningspunkt, samtidig med at planen også 

mødte en vis modstand fra en del af FN’s medlemslande. Det ændrer ikke ved, at de globale udfordringer 

kræver en ambitiøs plan som OCA, og vi fik i perioden startet arbejdet ved at lave en uformel oversættelse 

af dagsordenen, som vil danne grundlag for arbejdet i den kommende landsmødeperiode. 

Trods det, så er det alligevel lykkedes at gennemføre mange arrangementer, om end (for nogens 

vedkommende) i ændret format. Coronapandemien har generelt ikke påvirket FN-forbundets økonomi, 

selvom enkelte projekter er blevet udskudt eller forlænget. Overordnet set har FN-forbundet derfor kunnet 

leve op til formål og prioriteter, og projektmæssige forpligtelser har kunnet overholdes. 

Projekter og større aktiviteter 
Af større EU-finansierede projekter er det igangværende projekt ’United in Peace’ (om at fremme fred og 

imødegå konflikters indflydelse på unge, der lever i konflikt- eller post-konfliktområder) forlænget til at 

afsluttes i 2022. Projektet er med partnere og aktiviteter i Armenien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Cypern, 

Danmark, Moldova, Nordmakedonien, Tyrkiet og Ukraine. Projektet ’SDGs at Stake’ startede i 2020, og 

drejer sig om at opdatere og udvikle vores ’Verdensmål på Spil’ til en international version i 7 

sprogversioner, der lanceres i 2022. Projektet er med partnere og møder i Danmark, Frankrig, Rumænien, 

Spanien, Storbritannien, Tyrkiet, Tyskland og Ungarn. Projektet ’Global Responsibility Education’ blev 

afsluttet i starten af 2022; FN-forbundet var ikke direkte partner i projektet, men det byggede på og 

opdaterede materialerne i det tidligere EU-projet ’Education for Global Responsibility’, hvorfor vi er nævnt i 

projektets bog, ligesom vi var værter for det afsluttende møde. 

I den forudgående landsmødeperiode opnåede vi tilsagn fra CISU om støtte til gennemførelsen af stort 

udstillingsprojekt om verdensmålene, 2030 Now, som Life Exhibitions opdaterer og forbedrer fra tidligere 

version, og som FN-forbundet skal støtte med at arrangere og koordinere aktiviteter omkring i 2022. I 

landsmødeperioden blev oprettet styregruppe, der står bag kommende gennemførelse i København, 

Aarhus, Sønderborg og Aalborg. Som en optakt til ’den store’ udstilling har Nordjyllandskredsen stået for 

opstilling og arrangementer i anledning af ’Verdensmålene på plakaten’, i perioden september til 

november. 

24. oktober blev markeret ved stor ungdomskonference på Christiansborg i samarbejde med FN-forbundets 

Folketingsgruppe, hvor bl.a. FN’s ’youth envoy’ Jayathma Wickramanayake medvirkede via livestreaming 

fra FN’s hovedkvarter i New York, sammen med DUF’s Ungdomsdelegater, UNHCR, UNFPA, Karen Ellemann 

(V) og Lennart Damsbo-Andersen (S); dertil boder ved Skoletjenesten, UNYA-DK, UNESCO-skolernes 

Ungeambassadører og Verdensmålsambassadørerne. Folketingsgruppen havde efterfølgende et møde med 

Kristoffer Nilaus Tarp, der lagde op til diskussion om vigtigheden af folkevalgtes betydning i Danmarks 

relation til FN, på baggrund af sin kronik ’Den Verden Du Kender’, som han vandt med i en konkurrence, 

udskrevet af Hermod Lannungs Fond og Politiken. 
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I november blev fer afholdt en konference om Danmarks rolle i FN’s fredsarbejde i samarbejde med 

Aalborg Universitet med deltagelse af Martin Bille Hermann, Christian Gade, Jens Winther Andersen, Thit 

Gaarskjær Jørgensen, Ellen Margrethe Løj, Flemming Bech, Finn Reske Nielsen, Kurt Moesgaard, Kirsten 

Larsen m.fl. Opfølgende konference er planlagt til efteråret 2022 i Aarhus. 

Marts 2022 blev oplysningsprojektet ’Stand Up! against street harassment’, der skal imødegå gadechikane 

og hverdagssexisme, lanceret ved eksklusivt arrangement i Tivoli, understøttet af reklamer på udvalgte 

metrostationer i København. Gruppen af undervisere har gennemført træningen, og skal nu videreformidle 

deres viden til interesserede - kontakt sekretariatet, hvis du kender nogen der skal have besøg!  Initiativet 

er drevet af L’Oreal med FN-forbundet som partner i Danmark, i tæt samspil med Frederika Bremer-

förbundet i Sverige.  

Vi har været tilstede med boder til landsmøder i de politiske partier (og vores kollektive medlemmer) SF (i 

Kolding med tilstedeværelse af bestyrelsesmedlemmer) og Enhedslisten (i København, med medvirken af 

bl.a. Københavnskredsen). 

FN-forbundet har været medarrangør af de to ruslandskonferencer i perioden, senest om ’30th anniversary 

of the dissolution of the Soviet Union’, og lige efter Ruslands invasion af Ukraine om ’EU, Rusland og Ukraine 

efter Ruslands overfald’, hvor FN-forbundet i sin velkomst citerede den fælles fordømmelse, vi som 

medlemmer af Verdensføderationen af FN-forbund (WFUNA) var medunderskriver på. FN-forbundet indgår 

bag samarbejdet om vandreudstilling om Andrei Sakharov, der i øjeblikket er på vej rundt i Danmark. 

Krigen i Ukraine medførte også opstarten af samarbejdsprojektet ’Blue Yellow Buses’, der skabte rammerne 

for at Ukrainske flygtning trygt kunne komme Danmark, hvor FN-forbundet sørgede for 

bogholderifunktionen. FN-forbundet har deltaget i Udenrigsministeriets humanitære kontaktforum for 

krigen i Ukraine, og forperson Jens Wandel har holdt oplæg for Global Compact Denmark om ’The role of 

business in Ukraine’. 

Ud over samarbejdet med FN Byen om bl.a. undervisningsmaterialer og de årlige nordiske møder, så har vi i 

perioden genoptaget samarbejdet om at igen medvirke med aktiviteter i FN Byens telt til Folkemødet på 

Bornholm 2022; den nærmere deltagelse kan ses i kalenderen på FN-forbundets hjemmeside. 

FN-forbundet understøttede lanceringen af de nye ’Inner Development Goals’ i forbindelse med 

arrangement på DTU, og FN-forbundet deltog igen i Dansk Internet Governance Forum som medarrangør af 

2 sessioner: ’Menneskerettigheder og brug af algoritmer i den offentlige sagsbehandling’ og ’En sikker 

digital rejse og identitet?’. 

Yderligere aktiviteter i kredse, interessegrupper og skoletjenester  
FN-forbundets aktiviteter gennemføres bl.a.  med stort frivilligt engagement gennem kredse (i Nordjylland, 

København og på Fyn), netværk (i Aarhus og Viborg), interessegrupper (United Nations Youth Association, 

UNYA, Denmark i København og Aalborg, samt FN-vennerne) og skoletjenester (i København, Aalborg og 

Odense). 

Lokalt startede landsmødeperioden med debat med Fynske lokalpolitikere om 'Verdensmålene set med 

kommunalpolitiske øjne' i anledning af kommunalvalget november 2021, som også var anledning til at FN-

forbundet Nordjylland var medarrangør vælgermøde om klimaindsatsen i Aalborg, som på FN-dagen blev 

fulgt op af diskussion mellem kommunalpolitikere om verdensmålsstrategi for Aalborg kommune; 

Nordjyllandskredsen har også i perioden stået bag eller været medarrangør af arrangementer som ’Job at 

the UN’ (virtuelt event med FN Byen og Aalborg Universitet), bæredygtighedsfestival i 
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Slettestrand/Thorupstrand, debatarrangement om flygtninge og migranter v. Jesper Lindholm, 

debatarrangementet ’Hvorfor var Vestens indsats i Afghanistan dømt til at mislykkes?’ med Allan Vokstrup, 

foredrag v. Kim Frederichsen om Ukraine og Rusland ’Fra fælles fortid til forskellig nutid’, samt 

demonstrationer i anledning af markering af Krystalnatten, invasionen i Ukraine og FN’s dag mod racisme. 

Fynskredsen har dertil været med til at arrangere dialogmøde om Europas fremtid, debat om ’Ukraine - kan 

man vinde freden i en ulovlig krig?’ med Jens Wandel, og dialog om konflikten Ukraine og Rusland med 

Anna Libak. Det er indledningen på et tættere samarbejde med Studenterhus Odense, hvor det næste 

fællesarrangement finder sted den 21. maj om forsvarsforbeholdet, med oplæg af Kurt Mosgaard fra FN-

forbundet. 

I Københavnsområdet har vi medvirket i Københavns Universitets ’International Fredagssalon’ om FN's 

fremtid med FN’s udviklingskoordinator Robert Piper i samtale med Jens Christian Wandel og forkvinde for 

KU’s ’International Debat’ Katrine Kirkholm Tosti Nielsen, i Københavns Kommunes workshop om 

samarbejdet om kommunens handlingsplan mod racisme og diskrimination, og i Den Internationale 

Højskoles Fredsfestival med oplæg ved FN-forbundets generalsekretær og bod ved Københavnskredsen. 

FN-forbundets jubilæums-roll up’s har bl.a. været udstillet i Nordjylland (Nørresundby Gymnasium og HF, 

Hasseris Gymnasium og Brønderslev Gymnasium) og København. 

FN-vennerne har i perioden afholdt debatarrangement hos DIIS om 'Hvor er dansk bistand på vej hen?', 

med oplæg v. Lars Engberg-Pedersen og Nanna Hvidt. Jørgen Estrup deltog i paneldebat om ILO ved den 15. 

nordiske arbejderhistorikerkonference. 

Der har i perioden været generalforsamlinger i kredsene i Aalborg og på Fyn, og i interessegruppen UNYA-

DK (United Nations Youth Association-Denmark). 

Region    Åbne aktiviteter    
UNYA &  

DanMUN 
   Skoletjeneste    I alt 

Hovedstaden 
 

10 
 

                              -        
 

3 
 

13 

Landsdækkende   5                                 -                                        -          5 

Midtjylland 
 

2 
 

                              -        
 

1 
 

3 

Nordjylland   14                                 -          3   17 

Sjælland 
 

                              -        
 

                              -        
 

                              -        
 

0 

Syddanmark   4                                 -          1   5 

I alt   35   0   8   43 

 

Udtalelser og henvendelser 
FN-forbundet har sendt brev til udenrigsministeren og forsvarsministeren om bl.a. militarisering af kunstig 

intelligens og brev til udlændinge- og integrationsministeren om situationen for afghanske flygtninge i 

Danmark. 

I regi af 92-gruppen har vi været medunderskriver på brev til Magrethe Vestager, med opfordring til at sikre 

et ambitiøst direktiv på due diligence for miljø- og menneskerettigheder (november 2021), på debatindlæg 

om hvad Danmark skal gøre frem mod COP27 (januar 2022), på henvendelse om høringssvar vedr. EU’s 

forslag til direktiv om lovpligtig due diligence (marts 2022), samt på kronik i Information om 

klimaudfordringerne (marts 2022). I regi af Globalt Fokus var FN-forbundet medunderskriver på fællesbrev 

til politikere om nedskæringer i bistanden (april 2022). 
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FN-forbundet er medunderskriver på udtalelser om Ukraine sammen med dels øvrige europæiske FN-

forbud, dels gennem WFUNA, Verdensføderationen af FN-forbund. 

Medieindlæg 
Medlemmer af FN-forbundet har, med henvisning til deres medlemskab af FN-forbundet, medvirket i 

samfundsdebatten, bl.a. med debatindlæg v. Finn Reske-Nielsen i Nordjyske Stiftstidende i anledning af FN-

dagen 'I dag bliver FN 76 år - og der er meget at fejre!', Ole Olsen i Sjællandske Medier om ’Overvågning – 

et globalt menneskeretsproblem’,  Tue Magnussen i Globalnyt ’FN’s Sikkerhedsråd blev taget på sengen af 

Ruslands invasion i Ukraine’, Jacob Blasius Thomsen i Nordjyske Stiftstidende i anledning af Jordens Dag 

’Lad os forbruge mindre og bedre’, Kjeld Aakjær i Politiken om ’Verdenssamfundets sikkerhedssituation til 

revision’. 

FN-forbundets forperson Jens Wandel medvirkede i Anders Laugesens radioudsendelse 'Pilgrim' på P1 om 

Indre bæredygtighed, og i DR2’s ’Debatten’ om krigen i Ukraine. 

Undervisning og kommunikation 
Rundt omkring i landet har undervisere og unge på skoler og ungdomsuddannelsessteder også nydt godt af 

FN-forbundet. Dels via vores hjemmeside Globalis.dk, der oplevede en stigning i besøgstallet i fht. 2020, fra 

1.055.000 besøg/sessioner til 1.222.000, en stigning i antal brugere fra 680.000 brugere til 795.000, og 

uændret antal sidevisninger på knap 3,1 mio. Dels gennem vores app-baserede ’Verdensmål på Spil’, hvor 

den oprindelige udgaves 5.000 trykte spil blev udsolgt i 2020, men hvor spillets app i 2021 blev downloadet 

godt 3.800 gange. Gennem det nye EU-projekt SDGs At Stake vil vi igen kunne tilbyde spillet i en forbedret 

version fra efteråret 2022.  

FN-forbundets skoletjenester, der normalt rækker ud med bl.a. foredrag og rollespil, har fortsat været 

påvirket af Coronasituationen, med en nedgang i besøgene i fht. pre-Corona, hvorfor der i perioden kun har 

været 8 besøg i og omkring København, Aarhus og Nordjylland, hvorigennem vi har mødt omkring 400 

elever/tilhørere. Som en erstatning for de manglende skolebesøg, lavede vi i 2020 sammen med FN Byens 

skoletjeneste hæftet ’Om FN’, som også er blevet brugt i 2021.  

Vi indgår i det nystartede samarbejde omkring Uddannelse for Bæredygtighed i Undervisningssektoren, og 

vi er fortsat med i Verdenstime-samarbejdet, som i perioden havde sit årlige lanceringsevent på 

Københavns Rådhus.  

Sekretariatet står bl.a. for den overordnede kommunikation til medlemmerne, der primært foregår via 

’direct mail’ (månedlig medlemsmail), Facebook (hvor vi opnåede omkring 6.500 følgere i 2021 – en 

fremgang på 2% siden 2020), og hvor vi via Twitter opnåede omkring 1.800 følgere (en fremgang på 6% 

siden 2020). Siden 2015, hvor vi oprettede en LinkedIn-profil, er vi nu oppe på omkring 1.300 følgere (en 

fremgang på 18% siden 2020), og siden 2017, hvor vi oprettede en Instagram-profil, har vi nået omkring 

1.300 følgere (en fremgang på 18% siden 2020). Hjemmesiden blev i 2020 opdateret, hvilket har givet 

udfordringer mht. statistik over hjemmesidetrafikken, bl.a. i forbindelse med at mange besøgende vælger 

at ikke registrere deres besøg/fravælger ’cookie’. Vi har registreret 54.000 brugere og 84.000 

besøg/sessioner, hvilket nogenlunde svarer til tallene for 2020, og er en lille stigning i fht. 2019. 

Øvrigt organisatorisk 
I fht. den gældende strategi og handlingsplan, begyndte FN-forbundet i perioden at gennemføre 

økonomistrategien udarbejdet i sidste landsmødeperiode, og arbejdet med en kommunikationsstrategi 

blev næsten færdiggjort. Bestyrelsen diskuterede og vedtog en politik mod chikane, en ’code of 

conduct’/husordensprincipper for FN-forbundet. 
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Kollektive medlemsorganisationer 
  Mellemfolkeligt Samvirke 17 Fødevareforbundet NNF  

Socialpædagogernes Landsforbund 18 Det Konservative Folkeparti  

Det Radikale Venstre  19 Bahá'í Samfundet i Danmark 

Socialistisk Folkeparti, SF  20 UNICEF Danmark  

Kvinderådet 21 Dansk Russisk Forening  

Dansk Institut for Internationale Studier  22 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 

Danmarks Lærerforening  23 SGI-Danmark  

Socialdemokraterne  24 Soroptimist International 

Fora 25 International Teacher Association Denmark  

Danmarks Retsforbund  26 Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder  

Venstres Landsorganisation  27 Dansk-Rumænsk Forening 

Landsforeningen af  28 RIKO – Rådet for international konfliktløsning 

Esperantoforeningen i Danmark 29 Mit asyl / Støttekredsen for flygtninge i fare 

Genvej til Udvikling  30 Enhedslisten Landskontor 

Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF 31 Interstep 

FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation 32 OSMTH Denmark 

Højskolen for lys og hygge 

   

I perioden har vi fået to nye kollektive medlemmer, OSMTH, der er genoptaget i FN-forbundet efter en kort 

periode ude, og Højskolen for Lys og Hygge. Vores individuelle medlemstal er stort set uændret.   

Medlemmerne fordeler sig med 51% i Region Hovedstaden, 17% i Nordjylland, 14% i Midtjylland, 9% i 

Syddanmark og 7% på Sjælland. 

Her bor FN-forbundets individuelle medlemmer 2022 

REGION NORDJYLLAND: 

 

 
 

   

UDLANDET: 

59 MEDLEMMER 
    

4 MEDLEMMER 

  
    

  

(FNF 17%; DK 10%) 
    

(FNF 1%) 

      REGION MIDTJYLLAND: 
    

REGION HOVEDSTADEN: 

49 MEDLEMMER 
    

177 MEDLEMMER 

  
    

  

(FNF 14%; DK23%) 
    

(FNF 51%, DK 32%) 

      

REGION SYDDANMARK: 
DK % = Andel af Danmarks befolkning bosiddende i 
regionen. REGION SJÆLLAND: 

32 MEDLEMMER 
    

25 MEDLEMMER 

  
    

  

(FNF 9%, DK 21%) 
    

(FNF 7%, DK 14%) 

      Forklaring: FNF % = Andel af FN-forbundets medlemmer bosiddende i regionen. 

 
DK % = Andel af Danmarks befolkning bosiddende i regionen. 
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I fht. vores internationale samarbejde, er FN-forbundets Bente Nielsen blevet genvalgt som kasserer for 

WFM (World Federalist Movement). 

Vedr. ledende poster hos samarbejdspartnere, er generalsekretær Torleif Jonasson gået af som formand for 

92-gruppen, mens Kim Frederichsen er valgt som suppleant til Koordinationskomiteen i Østersø NGO 

Netværk, Danmark. 

I perioden har FN-forbundets sekretariat bestået af 1 fuldtids- og 3 deltidsansatte. På 

kommunikationsområdet drejer det sig om en barselsvikar, mens bogholderstillingen i perioden har været 

ubesat, tiltrådt af midlertidig medarbejder, og nu genbesat af tidligere bogholderimedarbejder. Dertil har 

der i periodens løb været 2 ansatte i kortere tid som praktikanter. 

 


