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INDLEDNING

FN-forbundet i Danmark er en lille organisation, men vi er en del af en den store familie af
FN-forbund i hele verden, samlet under World Federation of United Nations Associations. Vi har alle det til fælles, at vi arbejder for en bedre verden og et mere effektivt FN ved
at engagere borgere – unge som ældre – i det globale ansvar.
Vi er den folkelige bevægelse for FN.
Selvom vi er små, har vi store ambitioner – og vi vokser. Siden sidste Landsmøde i 2014
er vores medlemstal vokset med 20%, og der er plads til flere!
På sidste Landsmøde præsenterede vi den da igangværende strategiproces, der var sat i
værk for at gøre det nemmere at prioritere og fokusere vores indsats og dermed sikre en
bedre geografisk fordeling, en bedre udnyttelse af vores ressourcer, og at vi lever op til
vores formålsparagraf. I den forløbne landsmødeperiode har fokus været på at få arbejdet
til at bundfælde sig og sikre, at vores formulerede vision og mission blev integreret i vores
arbejde.
Det er værd at overveje, om strategiprocessen skal genoptages, for der er nok at se til, og
vi har brug for at være så stærke, som vi kan.
Vi – og verden – har fået en klimaaftale; vi har fået en aftale om finansiering af udvikling;
og ikke mindst har vi fået de 17 Verdensmål for en global, bæredygtig udvikling – og det
med den danske statsminister for bordenden. Men kun få dage efter vedtagelsen af den
historiske aftale i New York, præsenterede regeringen sit finanslovforslag. Næsten en
tredjedel af Danmarks støtte til FN blev skåret væk. Og man lod en stor del af den stærkt
beskårede udviklingsbistand betale for de flygtninge, der havde fundet sikkerhed i Danmark.
Det virker derfor ikke helt overbevisende, når udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi beskriver, hvordan Danmark skal arbejde for at fremme en
regelbaseret international orden, og de principper, værdier og menneskerettigheder, som
vort eget åbne, demokratiske samfund hviler på, mens regeringen søger veje udenom
konventionerne. Mens vi ser en flygtningerekord, der hver måned overgår sig selv, og
som nu tæller over 65 millioner flygtninge i verden. Mens vi ser et Danmark, der lukker sig
mere og mere om sig selv, og løber fra sit globale ansvar.
”Multilateralisme, som var trosbekendelsen ved FN's dåb for nu 71 år siden, må nu
genbekræftes. Det er tiden at tage et opgør med national selvtilstrækkelighed - også for
den danske regering og offentlighed.” skrev Jørgen Estrup i en leder til GLOBAL det
forgange år.
Lad os tage det opgør!

3

POLITIK

2015 var året, hvor vi rundede de 70 år, siden FN-pagten trådte i kraft. Hvor verdens lande gik sammen om at forpligte sig til fred, menneskerettigheder og udvikling. Fordi de troede på globalt ansvar.
Derfor havde FN-forbundet valgt at lade FN-reformer være temaet for Landsmødeperioden 2014 – 2016; for at sætte fokus på FN’s betydning for den Verden, vi har i dag, og for
at sætte fokus på, hvordan vi får et stadigt stærkere FN.
Men er et stærkere FN vejen til en bedre Verden? Det spørgsmål stillede vi til et bredt panel af FN-kendere, praktikere, politikere og eksperter til en velbesøgt konference på Christiansborg, som vi afholdt i samarbejde med DIIS og FN-forbundets Folketingsgruppe. Og
der blev ikke lagt fingre imellem… ”Der et totalt misforhold mellem denne forståelse på et
analytisk plan af, hvordan udfordringerne hænger sammen og så de institutioner, vi har at
reagere med..”, sagde Michael Møller, undergeneralsekretær og generaldirektør for FN i
Geneve.
Ved konferencens afslutning var der dog ingen tvivl om, at vores arbejde for et stærkere,
reformeret og mere folkeligt FN har opbakning - både politisk og folkeligt.
Som ambassadør på den danske FN-mission i Geneve, Carsten Staur mindede os om:
”Først og fremmest må vi gøre det klart for os selv, at kampen for menneskerettighederne
er en fortsat kamp - og at der altid vil være modsatrettede interesser. Det gælder i det
små, som i det store. Her er FN også en unik platform. FN er det eneste forum for den
globale menneskerettighedsdebat. FN har legitimitet - og FN har menneskerettigheder i
sit DNA.”
Vores øvrige politiske fokusområder er bæredygtig global udvikling, menneskerettigheder
samt fred og konfliktløsning. Nordkorea, Verdensmålene, pengestrømme, Ukraine, den
private sektor, ulighed, UNESCO, våbenhandelstraktaten, statsløsekonventionen, flygtninge, Tyrkiet, Israel/Palæstina-konflikten, finanskrisen, internationale straffedomstole, Syrien, the Responsibility to Protect…
Det er bare nogen af emneordene for de mange fyraftensmøder, debatter, konferencer,
studieture, quizaftener, folkemøder, der har været afholdt i løbet af de sidste to år (og et
enkelt juleklip!) – nogle mere end andre i tråd med det af Landsmødet valgte tema om FNreform.
Alt i alt 122 udadvendte arrangementer har der været afholdt siden sidste Landsmøde.
Aktivitetsniveauet har været højt. Det kan kun lade sig gøre med de mange og stærke frivillige kræfter blandt vores medlemmer!
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Men med tanke på den kommende Landsmødeperiode, håber vi, at der i udmøntningen af
den nye strategi og handlingsplan for 2016-2018 vil være en mere udstrakt definition af
det af Landsmødet besluttede tema i forhold til aktiviteter.
Det er ikke, fordi det skal være nogen spændetrøje eller hindre nogen i at forfølge lige deres interesse, men vi ved fra tidligere medlems- og målgruppeanalyser, at en stor andel af
vores medlemmer - og potentielle medlemmer - savner den ’røde tråd’ i vores arbejde.
Ud fra den imponerende aktivitetskalender mangler der en kerne; der mangler en fælles
identitet for hele FN-forbundet. Hvis vi kan finde den, kan vi også finde et stærkere budskab - og finde en større appel. Også udenfor København.
Når man kigger på tallene, taler de deres klare sprog: 50 % af FN-forbundets aktiviteter i
2014-2016 fandt sted i Region Hovedstaden. I betragtning af at knap 80 % af den danske
befolkning bor udenfor hovedstaden, er det ikke godt nok for en landsdækkende
organisation. Et større fælles fokus på et fælles tema vil kunne hjælpe samarbejdet
mellem bestyrelsen og lokale kredse eller netværk, og til at lægge den røde tråd til hjælp
for et klarere og stærkere budskab - og en større appel for potentielle støtter og
medlemmer.
Vores kredse er den lokale forankring af vores værdier i FN-forbundet. Derfor er de så vigtige, og derfor er det så herligt at se, hvordan vores to kredse i hhv. Nordjylland og København fremmer det globale ansvar med store og små arrangementer, fra quizaftener til
juleklip med Venligboerne, fra karrieretips til sofadiskussioner til paneldebatter med lokalpolitikere, med Christiansborgpolitikere, med forskere, med formanden for FN’s Generalforsamling(!) og meget, meget mere.
Og hvordan de støtter op, når vi fra sekretariatet og landsbestyrelsen ikke er i stand til at
dække vigtige begivenheder, som de gjorde i København til uddelingen af Verdens Bedste Nyheder i år – eller når vi har brug for en hjælpende hånd, som Nordjylland har gjort
det hele vejen i gennem i forbindelse med Landsmødet 2016 – i øvrigt det første Landsmøde, der er afholdt udenfor København i 10 år!
Netværket i Aarhus har til gengæld haft det lidt trængt, men har dog fået afholdt enkelte
arrangementer i samarbejde med Folkeuniversitetet. Det vil være en klar prioritet for os at
få skabt noget momentum, ligesom der er blevet lagt kroge ud fra sekretariatets side i forhold til etablering af et netværk i Odense.

FN-forbundet har i perioden udgivet politikpapir om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, baggrundshæfte om 'Ti år med The Responsibility to Protect' og bidraget til MS’
rapport ”FN’s 17 nye Verdensmål for bæredygtig udvikling” med anbefalinger vedr. Mål 1.
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Vi har udsendt udtalelserne ’Stop for kvoteflygtninge undergraver Danmarks troværdighed’,
’Våbenhandlen skal frem i lyset og kontrolleres’, ’Forkert at bortprioritere nedrustning’ og
’Panama-sagen understreger behovet for globalt samarbejde om beskatning’, samt kommenteret Taksø-Jensen-rapporten. Vi har indsendt høringssvar vedr. ny udviklingspolitisk og humanitær strategi og høringssvar ang. udkast til lovforslag om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde.

Vi har på Christiansborg afholdt konference om Israel-Palæstina, i samarbejde med UM og
UNDP konference om FN’s bæredygtighedsmål (SDG’er) og post-2015-proces, sammen med
DIIS og FN-forbundets Folketingsgruppe konference om FN i fremtiden, sammen med DanskRussisk Forening og Det Radikale Venstres Udenrigspolitiske Udvalg konference om Ruslands
rolle i verdenssamfundet, sammen med Helsinki-Komitéen og Europabevægelsen konference
om Europa og forpligtelserne i FN’s flygtningekonvention, sammen med iCourts (del af juridisk
fakultet på Københavns Universitet) konferencen 'Development of International Courts -- Possibilities, Perspectives and Challanges' og sammen med Helsinki-komiteen, Globale Seniorer og
Kurdisk Forum konference om Tyrkiet og Syrien i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation.

FN-forbundet har taget initiativ til fælles udtalelse med de nordiske FN-forbund om ’United Nations peacekeepers must be given a mandate to monitor the human rights situation in Western
Sahara’, været medunderskriver på Globalt Fokus’ brev til Kristian Jensen, der protesterer mod
nedskæringer på udviklingsbistanden, tilsluttet os det finske FN-forbund og ’Globeshrink’s
’Petition for an international treaty to control Ocean pollution’, været medunderskriver på
’Transparancy, Accountability and Participation in Post-2015'-netværketets positionspapir vedr.
globale SDG-indikatorer, medunderskriver på ICRtoP (International coalition for the R2P) brev
om undladelse af brug af veto-retten til Sikkerhedsrådet, samt sammen med Control Arms
skrevet brev til Udenrigsministeren vedr. våbenhandelstraktat-konferencen.

Som medlem af netværkene 92-gruppen og Globalt Fokus har vi været medunderskriver på
’Hvad Danmark skal bringe til forhandlingerne om udviklingsfinansiering’ til regeringen, medunderskriver på henvendelse til Europaudvalget forud for EU’s ministerrådsmøde om udvikling
vedr. udviklingsfinansiering, medunderskriver på henvendelse vedr. Danidas erhvervsplatform,
medunderskriver på høringssvar vedr. forslag til lovændring om mæglings- og klageinstitution
for ansvarlig virksomhedsadfærd, samt tilsluttet os høringssvar til EU-meddelelsen ’Et globalt
partnerskab for fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling efter 2015’.

FN-forbundet har tilsluttet sig 92-gruppens høringssvar om Danmarks position ifm. EU rådskonklusion på COP21, været medunderskriver på høringssvar om EU’s opfølgning på Paris klimaaftalen, medunderskriver på henvendelse vedr. regeringens høringssvar til EuropaKommissionens høring om ikke-bindende vejledning for virksomheders ikke-finansielle rapportering (CSR-rapportering), samt medunderskriver på henvendelse til Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen om virksomheders samfundsansvar.
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KOMMUNIKATION

De sociale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn) fylder mere og mere i FN-forbundets kommunikation, og der er ingen tvivl om, at det er her, vi når flest. Samtidig er det også et godt redskab
til at pleje relationer til samarbejdspartnere og interessenter.
LinkedIn er en ny platform for FN-forbundet, som blev etableret i efteråret 2015. Det har været et
stort ønske fra flere bestyrelsesmedlemmer at oprette profilen, og med sine 151 følgere er den
stadig ved at finde sin form.
Den største platform er stadig FN-forbundets Facebook-side, hvor 4.111 har ’liket’ os. Det er en
stigning på 78 % siden 2014, og på en helt gennemsnitlig måned når vi mere end 12.000 brugere
med vores budskab. FN, civilsamfund – og selvfølgelig FN-forbundet selv – dvs. egne nyheder,
events og historier om, hvad vores medlemmer laver, er de tre store typer indhold for vores opdateringer. I mediets natur er tonen personlig, og så skarp som vores tværpolitiske ståsted tillader det.
Mens Facebook er mere ’community’-orienteret, hvor vi i høj grad taler med de ’allerede omvendte’, er Twitter langt mere politisk i sin dialog – også for FN-forbundet. Vi har i dag 867 følgere,
hvad der repræsenterer en stigning på 189 % siden sidste Landsmøde. Ligesom med Facebook
fokuserer vi på at holde balancen i indholdet mellem FN/civilsamfund/egne nyheder.
I forhold til adgang til politikere og journalister er Twitter en eminent platform. Og det samme i forhold til at pleje vores netværk med samarbejdspartnere og samarbejdspartnere både nationalt og
internationalt. Således har vi deltaget fra FN-forbundets side i en række fælles kampagner, herunder:

#VælgVerden
i samarbejde med udviklings- og miljøorganisationerne under Globalt Fokus op til Folketingsvalget 2015.

#UN70 #TurnTheWorldUNBlue
i anledning af FN’s 70 års jubilæum. En global kampagne, hvor over 160 ikoniske monumenter,
bygninger, museer, broer og andre vartegn blev lyst op i blåt - FN's officielle farve - i mere end 45
lande verden over på selve FN-dagen den 24. oktober. Herhjemme gik vi sammen med FN-byen
og fik Tivoli, Den lille Havfrue og Nikolaj Kunsthal oplyst.

#1for7billion
en global kampagne på initiativ af det britiske FN-forbund for mere åbenhed og ansvarlighed i
udvælgelsen af FN’s generalsekretær.
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#UNSCelections
en WFUNA-ledt kampagne for mere åbenhed og ansvarlighed i FN’s Sikkerhedsråd. For
første gang nogen sinde stillede kandidaterne til Sikkerhedsrådet op til en offentlig høring,
hvor de øvrige medlemslande og civilsamfundet havde mulighed for at stille spørgsmål. Vi
havde indsendt to spørgsmål på forhånd, der blev læst op af ordstyreren til høring af
Holland, Italien og Belgien.
Hjemmesiden ligger stadig stabilt i antal brugere (dvs. unikke besøgende), i de stille ferieperioder er tallet nede på 1.200, mens det går op til mere end 5.000 i per måned i mellem sommer- og juleferien. At der ikke er sket nogen udvikling i antallet af brugere, hænger helt sikkert sammen med den manglende brugervenlighed på hjemmesiden. Dels kan
den ikke længere køre f.eks. videomateriale, plus den ikke er mobilkompatibel, hvad der
betyder, vi mister rigtig meget af trafikken, der kommer fra hhv. Facebook og Twitter.
I sidste Strategi og Handlingsplan blev det sat som målsætning at omstrukturere hjemmesiden, men der har endnu ikke været ressourcer til det ganske omfattende projekt på sekretariatet. Processen er dog startet, og med lidt held kan en ny hjemmeside implementeres primo 2017.
Medlemsbladet GLOBAL ligner også sig selv med 4 udgivelser om året, der tager afsæt i
forskellige, relevante temaer. Desværre er der ikke mulighed for at trække statistik på bladet, så hvor mange læsere, det har, er usikkert.
Hver måned får vores medlemmer et nyhedsbrev med kalenderoversigt over, hvad der
sker i FN-forbundet af stort og småt, og hvad vores samarbejdspartnere har på programmet for FN-interesserede. Det er et relativt interimistisk udseende – og funktionsmæssigt
lader det noget tilbage at ønske i forhold til layout, læsevenlighed og statistik, men det er
håbet, at der kan indtænkes en løsning i forbindelse med den nye hjemmeside.
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ORGANISATION

Vores medlemmer er vores DNA. Vi har siden sidste Landsmøde øget vores individuelle
medlemstal med 20% og med to nye kollektive medlem er vi nu oppe på 39.

Administrativt er sekretariatet blevet bedre stillet med vores medlemsdatabase i dag, der,
selvom den lader meget at ønske, dog kører stabilt. Vi er kommet på MobilePay, hvad der
gør det nemmere at tage medlemshvervningen med ud til arrangementer. Dertil er vi gået
over til PBS-opkrævning af kontingent, hvad der forhåbentlig kan give noget kontinuitet
også i kontingentindbetalingerne (resultaterne vil først kunne ses i 2017). Samtidig er vi
blevet bedre til at kommunikere ud, at man overhovedet kan blive medlem hos os.
Det være sagt, kan vi stadig blive bedre til at tænke medlemshvervningen ind i vores aktiviteter – ikke bare i forbindelse med afholdelsen, men allerede fra planlægningen. En
løsning herpå kunne være at indføre nogle ganske simple procedurer for vores
arbejdsgrupper, når de står og gerne vil stable et arrangement på benene… Hvordan
relaterer det sig til vores strategi- og handlingsplan i FN-forbundet? Hvem er vores
publikum, og hvad er vores budskab? Og hvad skal effekten være?
Vores projekter udgør en vigtig platform og et vigtigt forum for at koble det lokale engagement (frivillighed) med globale udfordringer, såsom bæredygtig udvikling. Netop bæredygtighed er i centrum for et af vores hidtil største projekter under Erasmus+, "Education for
Global Responsibility". Projektet er et samarbejde mellem 10 forskellige organisationer og
skoler rundt om i Europa, og har til formål at skabe et certificeringssystem for skoler og
organisationer i global ansvarlighed. Rammen for den globale ansvarlighed er FN's 17
Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Projektets vigtigste output er etableringen af et website, hvorigennem certificeringen foregår via implementering af globalt ansvarlige rutiner i organisationen eller skolen. På sitet
vil der være inspiration til gode rutiner, samt en metodeboks med gode idéer til undervisningsøvelser, der knytter sig til hvert af verdensmålene. For skolernes vedkommende vil
øvelserne også være relateret til fagene og deres læringsmål.
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Endvidere vil der på sitet også være mulighed for at kontakte og opbygge samarbejdsrelationer på tværs af organisationer og skoler - og på tværs af europæiske landegrænser.
Sitet forventes online primo 2017, og vi er spændte på at se det!
Netop skolerne er dér, hvor noget af vores vigtigste oplysningsarbejde foregår. Og drivkraften heri er vores skoletjeneste; unge frivillige medlemmer, som regel studerende, der
bruger deres tid på at rejse rundt på skoler, gymnasier og højskoler, hvor de holder oplæg, afholder rollespil mm., hvad der er med til at give eleverne en forståelse for og en bevidsthed om den globale verden, de er en del af.
I løbet af de sidste to år har skoletjenesten besøgt mere end 40 skoler i hele landet og undervist omkring 2.000 elever. Skoletjenesten har i mange år været udelukkende frivilligt
drevet, hvad der har gjort den sårbar i forhold til kontinuitet. Der er nu afsat en ressource
på sekretariatet, der skal fungere som anker for Skoletjenesterne i hhv. København, Aarhus og Aalborg, der er det sidste skud på stammen.
Et andet væsentligt ben for vores oplysningsarbejde er sitet Globalis.dk. Med det mindste
antal brugere på 10.679 (i sommerferieperioderne), ligger siden rigtigt flot med det højeste
antal brugere på 57.471 om måneden. Globalis.dk er et interaktivt verdensatlas, målrettet
de ældre folkeskoleklasser og opefter, hvor man selv kan lave sine egne kort og grafer, og
målet er at fortælle om FN, om konventioner, om klimapåvirkninger og meget mere med
visuelle og statistiske hjælpemidler.
Globalis er det nordiske samarbejde, der udspringer fra FN-forbundet i Norge, opstartet
med støtte fra Nordplus. I flere år har vi i Danmark nydt god af den yderligere norske støtte fsva. server, drifts- og udviklingsomkostninger, men vi er nødt til at arbejde med en mere fællesnordisk og solidarisk løsning mht. den fremtidige drift.
Ungdomsnetværket United Nations Youth Association Denmark har været igennem
det første ‘generationsskifte’ i bestyrelsen og nye kræfter er kommet til. Aktiv og
meningsfuld ungedeltagelse er deres øverste formål og har i deres korte levetid siden
foråret 2014 formået at engagere ikke mindre end 65 frivillige igennem deres forskellige
arbejdsgrupper, projekter og events. Vi har haft flere gode samarbejder med UNYA
Denmark gennem de sidste to år, bl.a. omkring Folkemødet og Kulturnatten, og vi håber
kun, det bliver ved.
Vores mangårige samarbejde med DanMUN (Danish Model United Nations) er fortsat i
landsmødeperioden. Samarbejdet i forbindelse med det fællesnordiske MUN under
ledelse af det svenske FN-forbund efteråret 2015 viste, hvor vigtigt det er at fastholde
fokus på et universitets-MUN i efterårsferien.
Netværket af FN-venner, bestående af erfarne FN-folk, har i perioden afholdt flere møder,
og fremmet arbejdet for globalt ansvar ved at indgå i debatter med bl.a.
’udenrigsgranskeren’ Peter Taksøe-Jensen og udenrigsministeriets direktør for udenrigspolitik, Martin Bille Hermann.
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Samarbejdet med FN-forbundets Folketingsgruppe startede godt efter sidste landsmøde, med afholdelsen af den fælles konference ’Er et stærkere FN vejen til en bedre Verden’ (også i samarbejde med DIIS), men efter valget i 2015 trådte Jakob EllemannJensen tilbage som formand for gruppen, og arbejdet har herefter ligget midlertidigt stille.
Den nuværende Folketingsgruppe skal konstituere sig, hvor Nick Hækkerup er indstillet
som formand.
FN-forbundets sekretariat er i perioden flyttet fra Store Kongensgade til Tordenskjoldsgade, og er vokset til to fuldtids- og to deltidsmedarbejder, mens der i alt har været yderligere 11 ansættelser i kortere tid som praktikanter. Dertil har i alt 36 personer været honorarlønnede i perioden 2014-2016, dels til i regi af Skoletjenesten at gennemføre skolebesøg,
dels til at yde IT-support samt bidrag til GLOBAL.
Bestyrelsen har i perioden afholdt 14 møder og forretningsudvalget 16 møder. FNforbundets repræsentantskab har afholdt tre møder, og udover repræsentantskabets faste punkter var der til hvert møde et særligt tema: Finn Reske-Nielsen, tidl. assisterende
generalsekretær i FN, lagde op til debat om reform af FN med fokus på ’Peacebuilding’;
Troels Dam Christensen, koordinator ved 92-gruppen, og Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker ved DIIS, gav et overblik over FN’s nye Verdensmål og Danmarks rolle; og André
Sonnichsen fra Københavns Universitet forestod temadrøftelse om Dansk udviklingspolitik
i en global brydningstid. Bestyrelsens forslag til nyt principprogram blev i perioden præsenteret for og diskuteret i repræsentantskabet.
Bestyrelsen nedsatte en række udvalg: fire i fht. de politiske prioriteter
(menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, reform samt fred og konfliktløsning) og tre i
fht. de organisatoriske fokusområder (projektudvalg, medlems- og oplysningsudvalg og
principprogramudvalg). Udvalgene har haft mandat til at forbehandle emner og foretage
indstillinger til bestyrelsen mhp. bestyrelsesbeslutninger; i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver har udvalgene kunnet etablere midlertidige arbejdsgrupper. De organisatoriske udvalg har været lukkede udvalg, hvor primært kun bestyrelsesmedlemmer har deltaget, mens de politiske udvalg har været åbne for interesserede medlemmer (efter godkendelse i bestyrelsen).
FN-forbundet er medlem af hhv. har været repræsenteret i CISU Civilsamfund i Udvikling,
Globalt Fokus, 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling, Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab og asyludvalg, Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds, Rådet for
Menneskerettigheder, UNICEF Danmark, Østersø NGO Netværk Danmark, DanWatch,
RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Esperantoforeningen, Stop Sult Fondens bestyrelse, Dansk Kvindesamfund og Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Denmark.
Internationalt samarbejder vi først og fremmest gennem Verdensføderationen af FNforbund WFUNA , men også i Verdensføderalisterne WFM's Council, Control Arms og International Coalition for the Responsibility to Protect.
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@FNforbundetDK

facebook.com/FNforbundet.dk
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