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1) Status på strategi- og handlingsplan
1.1) Politisk status
Landsformand Jørgen Estrup analyserede den politiske udvikling nationalt og internationalt, af relevans for
FN-forbundet og opfølgningen på landsmødets beslutninger. Powerpoint-præsentationen er vedlagt. Blandt
hovedoverskrifterne var:
FN-reformer
2015 har været et vigtig FN år: Fejringen af 70-året, Cop21 klimaaftalen i Paris faldt på plads – og de 17 nye
Verdensmål blev lanceret. FN-forbundet reformarbejde har bestået af reformudvalgets opdateringer og
udbygninger af politikpapirer og en arbejdsgruppe vedr. Global økonomi har afholdt en række
fyraftensmøder.
Artiklen ”FN er pervest bureaukratisk” i Politiken blev kommenteret og der blev henvist til ’modsvar’ fra
Louise Riis Andersen fra DIIS ”Verden har brug for en stærk leder i toppen af FN”.
Vedr. valg af ny Generalsekretær for FN, så er den åbne valgproces, under forsæde af Mogens Lykketoft, i
fuld gang. FN-forbundet har formidlet de offentlige og live-streamede høringer af kandidater til posten, og
vi er med i ”1 for 7 billion” kampagnen – blandt andet med at indsende spørgsmål. Kampagnen handler om
en mere åben, gennemsigtig og demokratisk udvælgelsesproces af FN's generalsekretær – hvor de
resterende medlemslande og civilsamfundet i højere grad bliver involveret.
Verdensmålene
De 17 Verdensmål blev vedtaget i efteråret 2015 og vi venter på, hvordan Danmark vil realisere sine
forpligtelser. Regeringen henviser gerne til Danmarks gode placering i den s.k. Bertelmann-rapport, men
den viser også at Danmark har udfordringer, blandt andet hvad angår spørgsmål om affald og ulighed.
Samtidig er rapporten udarbejdet før Danmark beskar sin udviklingsbistand.
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FN-forbundet er med i den fælles Post-2015-arbejdsgruppe under 92-gruppen og Globalt Fokus.
Bestyrelsens bæredygtighedsudvalg er ved at færdiggøre informationspapir om Verdensmålene.
FN og væbnede konflikter
FN har opnået gode resultater i det forgangne år, blandt andet atom-aftalen med Iran. Værre ser det ud
andre steder som f.eks. Syrien, hvor mæglingen endnu ikke er ført til gennembrud. Det ser heller ikke godt
ud for Libyen, Yemen, Israel-Palæstina, Vestsahara. FN-forbundet har i sidstnævnte tilfælde, sammen med
de 5 andre nordiske lande, opfordret til at give MINURSO et menneskerettighedsmandat i forbindelse med
missionens forlængelse.
FN-forbundets kreds i Nordjylland har for nylig afholdt et velbesøgt møde om FN's fredsbevarende
operationer, med blandt andet direkte skype-forbindelse til Mogens Lykketoft i NY.
Folkeret, MR-konventioner og flygtninge – retsikkerhed
Der synes en tendens til at Menneskerettighedskonventionerne bliver bøjet, så de passer politikerne bedst,
og vi må arbejde for, at Danmark overholder sine forpligtelser. Danmark er blevet UPR eksamineret i lyset
af asylstramninger og med hensyn til Tortur-konvention har FN-forbundet bidraget til skyggerapporten.
FN-forbundet har, sammen med Helsinki-komitéen og Europabevægelsen, afholdt konference på
Christiansborg om Europa og forpligtelserne i FN’s flygtningekonvention.
Danmark og multilateralisme
Udenrigsministeriet er blevet drastisk nedskåret, og i forbindelse med Finansloven er udviklingsbistanden
besåret, især den langsigtede, ligesom Danmark er blevet meldt ud af UNIDO. Taksøe-Jensen-rapporten er
lige på trapperne: man kan betvivle koordineringen mellem udenrigsministeriet og statsministeriet – det
bliver i hvert tilfælde spændende, at se hvordan det kommer til at se ud!
1.2) Organisatorisk status
Næstformand Trine Marqvard gennemgik FN-forbundets arbejde siden forrige repræsentantskabsmøde i et
organisatorisk perspektiv, som opfølgning på landsmødets beslutninger. Powerpoint-præsentationen er
vedlagt. Blandt hovedoverskrifterne var:
Sekretariatet
Sekretariatet er flyttet til nye, gode og billigere lokaler i Tordenskjoldsgade 25. Endvidere er sekretariatet
blevet udvidet med en deltids sekretærstilling, blandt andet pga. øget finanslovsbevilling samt
projektmidler.
Aktiviteter
Af aktiviteter i det forgangne år har FN-Forbundet blandt andet deltaget i Folkemødet 2015, hvor alle FN
organisationer for første gang var samlet i et telt. FN-forbundet stod for Model UN rollespil, Quiz, Verden
på spil, Speakers Corner og var medarrangør af en debat pba kronikkonkurrence afholdt i samarbejde med
Globale Gymnasier og Politiken. FN-forbundet fejrede FN’s 70 års dag med en koncert i Operaens foyer,
samt et oplæg af Stine Bosse og landsformanden i Nikolaj Kirkes Kunsthal, der i dagens anledning var oplyst
i blåt ligesom Tivoli og Den Lille Havfrue.
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Endvidere har FN-forbundet deltaget i aktiviteter som Verdens Bedste Nyheder, DHL-stafet, filmpremiere
på Massakren i Dvor med tilhørende debatter, Israel-Palæstina konference, Flygtningekonference,
fyraftensmøder vedrørende global økonomi m.m.
Kredse
Københavnskredsen har blandt andet deltaget i Kulturnatten 2015 i FN-byen sammen med skoletjenesten,
holdt julehygge i samarbejde med Venligboerne, og er i gang med projektet ” Verden med nye øjne”, der
skal udvikle undervisningsmaterialer med Virtual Reality-briller.
Nordjyllandskredsen har været meget aktiv med forskellige arrangementer – blandt andet i forbindelse
med studiestart, debatarrangementer omkring FN's fredsbevarende operationer og Danmarks rolle samt
kredsmøde med fokus på FN’s Sikkerhedsråd.
Netværket i Aarhus har været mindre aktive, men havde et debatmøde på Folkeuniversitetet i efteråret i
anledning af FN’s 70-års jubilæum med bl.a. Carsten Staur og Tonny Brems Knudsen.
Skoletjenesten
FN-forbundets skoletjenester i København og Aarhus (Aalborg stadig under etablering) havde tilsammen 25
skolebesøg i 2015 (i forhold til 14 besøg i 2014) – og har sammen med Sekretariatet deltaget på
Læringsfestivalen i Bella Centret for at promovere FN-forbundet og FN-forbundets skoletjenestes tilbud.
Projekter
Projekterne ‘State of Europe’, ‘Culture of Democracy’ samt ‘Youth for Global Responsibility’ er afsluttede.
De nye projekter ’Global Footprints’ (undervisning i Global ansvarlighed med partnere i tre afrikanske
lande) og Education for Global Responsibility (undervisning i global ansvarlighed med europæiske partnere)
er kommet godt i gang.
Medlemsstatistik
Medlemstallet er svagt stigende og den geografiske fordeling af medlemmer afspejler mængden af
aktiviteter. Aktiviteter uden for hovedstaden skyldes primært skoletjeneste - på nær i Nordjylland.
Statistikken for besøg på hjemmesiden ser rigtig fin ud. Der er en stigning på 54% i totale besøgende og
68% for unikke besøgende siden 2013. Endnu bedre ser fremgangen ud for undervisningssitet Globalis.dk.
Der er også stor fremgang på Twitter og LinkedIn samt i antallet af Facebook-likes. Det betyder, at FNforbundet i år er nået langt ud og til mange forskellige mennesker – også set i forhold til de traditionelle
medier som kronikker, læserbreve mm.
Kommende aktiviteter:
Det næste politiske partis landsmøde, hvor vi skal promovere FN-forbundet, bliver Enhedslistens årsmøde,
og af kommende udadvendte aktiviteter blev nævnt Folkemødet i juni, Verdens Bedste Nyheder i
september, Kulturnatten i oktober – og så er der FN-forbundet landsmøde til oktober!
Begge beretninger blev debatteret; repræsentantskabet ytrede ikke utilfredshed med opfølgningen på
landsmødets beslutninger.

2) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Hovedkasserer Flemming Thøgersen fremlagde regnskab 2015 med kommentarer om, at økonomien ser
rigtig fornuftig ud. Der er pt. en egenkapital på omkring 1 million kroner, som dog vil være nedadgående i
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næste regnskabsår, da vi løbende vil bruge af modtagne midler fra nedlagte fonde. Der er visse afvigelser
på de formålsbestemte aktiviteter. Dele af projektbevillingerne udbetales først, når den afsluttende
projektrapport er godkendt. Vi er i gang med to projekter, der rækker ud over henholdsvis 2 og 3 år.
Regnskabet 2015 er endt med et overskud på 74.037 kr. - på trods af flytteudgifter og en stigning i
udadvendte aktiviteter. Det er endvidere positivt at tilskuddet fra Finansloven ikke længere er den største
indtægtskilde – og nu er overhalet af bevillinger til formålsbestemte aktiviteter. Bestyrelsen har truffet
beslutning om, at kredsene får større økonomisk råderum end tidligere.
Med hensyn til flytningen, så er de fleste flytteudgifter medtaget i regnskab for 2015. Så snart
flytteomkostningerne er udlignet med den nye huslejebesparelse, vil der blive henlagt midler til ny flytning,
hvilket forventes ske fra 2018.
Der er fremgang i medlemsantal, men en svag nedgang i kontingentindbetaling. Dette skyldes arten af
medlemskaber. Det er især studerende, der kun er medlemmer i et enkelt år. Vi bør arbejde på at
fastholdelse disse medlemmer.
Hovedkassereren takkede bogholderen for godt samarbejde. Han understregede endvidere, at der både for
intern og ekstern revisions side var uddelt stor ros til bogholderen og bogholderiet. Desuden var det
bemærket, at egenkontrollen også var yderst tilfredsstillende – ikke mindst på baggrund af en god
ledelsesberetning med forklaring på, hvad midlerne er blevet brugt til.
Den interne og kritiske revisor, Inge Skjoldager, afsluttede med positive kommentarer vedr. regnskabet og
samarbejdet.
Øvrige kommentarer til regnskabet:
Der blev spurgt til overvejelserne vedr. bankforbindelse – ikke kun med henblik på at øge renteindtægter,
men også i fht. hvor og hvordan bankerne investerer. Generalsekretæren svarede, at bogholderen var i
gang med at undersøge dette.
Repræsentantskabet godkendte årsregnskab 2015.
3) Eventuelt
Det blev bl.a. spurgt til, om repræsentantskabet kunne tage del i aktivitetsoversigterne, der udsendes i
forbindelse med bestyrelsesmøderne, så man ikke skulle vente til repræsentantskabsmøde for at se den
samlede oversigt.
4) Temadrøftelse
I forlængelse af repræsentantskabsmødet blev afholdt temadrøftelse om Dansk udviklingspolitik i en global
brydningstid, ved André Sonnichsen fra Københavns Universitet, hvor den traditionelle udviklingstankegang
blev udfordret via en sondring mellem ’loyalisters’ og kritikeres synsvinkel.
Overskrifterne for diskussionen var: Hvad er udvikling? Kan vi vide og bestemme, hvad der er godt for
andre? Er behovet for demokrati og formuleringerne i menneskerettighedskonventionerne universelle?
Eller er det rester af en imperialistisk tankegang, der søger at presse de vestlige tanker og værdier ned,
steder hvor de ikke er ønsket? Har vi spurgt udviklingslandene, hvilken udvikling de ønsker? Er dette
årsagen til f.eks. øget terror?
Oplægget blev kommenteret og efterfulgt af en god diskussion; powerpoint-præsentationen er vedlagt.
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