Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 2. marts 2009
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Trine M.N.
Jensen, Erik Arnsted, Lave Broch, Michael T. Jensen, Tue Magnussen, Bente Nielsen, Jørn Boye
Nielsen, Bente Rich og Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Gæster: Henrik Bro fra Dansk Folkeoplysnings Samråd
Ikke til stede: Bent Christensen, Karsten Fledelius, Dorte Munch og Claus Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup

Punkt 1: Godkendelse af referat af mødet 27.1.2009
Referatet blev godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN- fronten’
Jørgen Estrup orienterede om, at ’FN-forbundets Venner’ havde afholdt sit første møde. Der havde
været 12 deltagere, og man havde drøftet hvordan man vil organisere sig og hvilke emner, man vil
tage fat på. Der havde været enighed om at arbejde med nødhjælpens frie bevægelighed, og
desuden var det blevet aftalt at udarbejde en mini-udredning om FN’s udfordringer. Arbejdstitlen er
’FN, hvorfor og hvordan?’. Der er oprettet en blog på nettet, hvor Vennerne kan udveksle
synspunkter mv., og man har aftalt at mødes hver anden måned. Næste gang lægger DIIS hus til.
Bente Rich refererede til et møde i udenrigsministeriet, hvor MR-NGO’er var indbudt til orientering
og drøftelse af Menneskerettighedsrådets 10. samling og Durban II. (notat herom er vedhæftet).
Jørgen Estrup supplerede med, at der den 6. marts afholdes møde mellem ’Følgegruppen vedr.
Durban II’ - bestående af FN-forbundet, Institut for Menneskerettigheder, IRCT og
Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination – ogkontorchef Allan Jacobsen.
Herefter vil det blive drøftet, hvilke initiativer der skal tages for at påvirke beslutningen om
Danmarks deltagelse i Durban II.
Tue Magnussen nævnte rapporten om Danmark fra FN’s særlige rapportør vedr. tortur, Manfred
Nowak, som - ud over at rose Danmark for at være et torturfrit foregangsland, når det gælder
rehabilitering af torturofre og arbejdet mod tortur internationalt - bl.a. kritiserer Danmarks
overvejelser om at anvende de såkaldte diplomatiske forsikringer, så terrormistænkte udlændinge
kan udvises til stater, der bruger tortur. Tue vurderede, at det er vigtigt, at Danmark som ’klassens
duks’ lytter til kritikken og anbefalingerne i rapporten. Det vil betyde større gennemslagskraft for
rapportørens arbejde i øvrigt. – Tue lovede en artikel til FN-forbundets Nyhedsbrev om emnet.
Jørn Boye Nielsen fortalte, at han i maj deltager i en FN-konference i Brasilien om
voksenundervisning. Torleif Jonasson opfordrede Jørn til at tage kontakt med Brasiliens FNforbund, og Hanne Steinmeier opfordrede Jørn til at skrive en artikel om konferencen til
Nyhedsbrevet.
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Punkt 3: Arbejdsgrupperne
COP15
Der havde været afholdt møde i arbejdsgruppen den 24. februar. Referat af mødet er vedhæftet.
Torleif Jonasson orienterede derudover om, at 92-gruppen har henvendt sig til regeringen vedr.
den manglende NGO-deltagelse i den officielle danske delegation samt om usikkerheden omkring
regeringens holdning til bevillinger til civilsamfundsaktiviteter i forbindelse med COP15 – og de
mulige konsekvenser heraf. (Af referatet fremgår, at der er søgt midler til undervisningsmateriale
hos Dansk Folkeoplysnings Samråd. Det ansøgte er meddelt bevilget)
Menneskerettigheder med fokus på udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd, herunder Durban II
Arbejdsgruppen havde fremsendt et papir med tre indstillinger til bestyrelsen. De to af
indstillingerne drejede sig om deltagelse i danske delegationer til internationale møder
(Menneskerettighedsrådets samling og Durban II), og på den baggrund udspandt der sig en kort
drøftelse af, hvorvidt FN-forbundet skal deltage i officielle delegationer, hvis deltagelsen ikke bliver
helt eller delvist finansieret. Det blev besluttet i forbindelse med Durban II at tage konkret stilling
som en enkeltsag, når det er afklaret, om Danmark deltager i konferencen til april i Geneve.
Senere skal bestyrelsen træffe principiel afgørelse om, hvilken politik FN-forbundet skal have vedr.
deltagelse i officielle delegationer.
Den tredje indstilling drejede sig om afholdelse af et cafémøde den lørdag 21. marts – den
internationale dag for afskaffelse af racediskrimination. Mødet skal finde sted på Drop Inn i
København kl. 12.00 – ca. 13.30 med ambassadør Tyge Lehmann og lederen af
dokumentationscenteret vedrørende oplysning om racediskrimination, Niels-Erik Hansen som
oplægsholdere. Arbejdsgruppen havde ansøgt om 16.000 kr. til annoncering og øvrige udgifter til
arrangementet. Det blev besluttet at bevilge op til 12.000 kr. til formålet, og det blev aftalt, at der i
annoncen for arrangementet skal fokuseres på Durban II og at den samtidig skal gøre reklame for
FN-forbundet og være henvisning til hjemmesiden i fald den fungerer, samt at der skal udarbejdes
en artikel, som forsøges bragt i et dagblad på dagen. Trine Jensen opfordrede til, at arrangørerne
laver en lille ’forbrugerundersøgelse’ ved arrangementet for at få afdækket, hvor deltagerne har
læst/hørt om arrangementet.
Dialoggruppen til idéudvikling og sparring i forhold til hjemmeside, nyhedsbrev m.v. – fremover
benævnt dialoggruppen
Trine Jensen orienterede om, at gruppen netop havde afholdt møde. Man var blevet enige om at
rette henvendelse til arbejdsgrupperne og bede om bidrag til FN-forbundets Nyhedsbrev.
Udgangspunktet skal være de FN-dage, bestyrelsen beslutter at markere. Der vil blive udarbejdet
en produktionsplan for dette års udgivelser, og sekretariatet vil rette direkte henvendelse til
arbejdsgrupperne ang. emner og deadlines.
Anni Herfort opfordrede til, at arbejdsgrupperne snarest muligt udpeger formænd/kontaktpersoner
og meddeler disse til sekretariatet.

Punkt 4: FN-dage, der skal markeres i/af FN-forbundet
I Strategi- og handlingsplan, godkendt af Landsmødet 2008 står: ”Konkret bør FN-forbundet være
aktivt og synligt ved FN-dage som 8. marts: Den internationale kvindedag, 21. maj: Verdensdag for
kulturel mangfoldighed og dialog og udvikling, 21. marts: International dag for afskaffelse af
raceforskelsbehandling, 5. juni: Verdens miljødag, 21. september: International fredsdag, 24.
oktober: FN-dagen og 10. december: Menneskerettighedsdagen.” FU indstillede at ovennævnte
datoer markeres.
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Tue Magnussen opfordrede til at man føjede 20. juni, som er Verdensdag for flygtninge og 26. juni,
som er International Støttedag for Torturofre til listen. Sidstnævnte er blevet til på initiativ fra
Danmark. Det besluttedes at det skulle undersøges, om FN-forbundet i forhold til disse FN-dage
kan ”hægte sig på” arrangementer fra andre organisationer fx IRCT. Tue gjorde desuden
opmærksom på, at Torturkonventionen har 25 års jubilæum den 10. december i år. Erik Arnsted
henledte opmærksomheden på, at 2009 er Internationalt år for forsoning.
Det blev besluttet at markere de af FU foreslåede dage – gerne i samarbejde med kollektive
medlemmer og andre organisationer. Der rettes henvendelse til kollektive medlemmer vedr.
samarbejde om markering af relevante FN-dage.
Ansvaret for markeringerne blev uddelegeret som følger:
8. marts: Den internationale kvindedag – Trine Jensen og sekretariatet
21. marts: International dag mod racisme – MR–Råds m.v.–gruppen
21. maj: Verdensdag for kulturel mangfoldighed for dialog og udvikling – Dansk Udlændingepolitik
under FN-lup-gruppen
5. juni: Verdensdag for miljø – COP15-gruppen
21. september: International fredsdag – Freds- og konflikt-gruppen
24. oktober: FN-dagen- Forretningsudvalget
10. december: Menneskerettighedsdag – MR-arbejdsgrupperne
Det var blevet undersøgt, hvorvidt det ville være muligt at markere Den internationale kvindedag
den 8. marts med forevisning af filmen ”Lille Soldat” i Husets Biograf, men da Kvinderådet har
annonceret arrangementer på dagen havde man vurderet, at det ikke ville være formålstjenligt at
gennemføre arrangementet den 8. marts. Det blev besluttet at undersøge, om arrangementet kan
gennemføres den 18. marts i stedet. Det er planen at forevisningen skal efterfølges af debatmøde
med filmens instruktør Annette K. Olesen samt repræsentanter for Kvinderådet og HKKF.
Punkt 5: Eksterne repræsentationer
Det blev besluttet at Bente Rich erstatter Tue Magnussen i NGO-kontaktudvalget om
menneskerettigheder, da Bente og ikke Tue er med i arbejdsgruppen vedr.
Menneskerettighedsrådet og Durban II.
Punkt 6: Hjemmesiden
Henrik Bro fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, som står for den tekniske del af FN-forbundets nye
hjemmeside, fortalte om mulighederne i hjemmesiden – bl.a. hvad angår brug af fora og blogs. Det
blev understreget, at implementering af fora på hjemmesiden ikke har første prioritet. Første
prioritet er at få hjemmesiden i funktion. Henrik orienterede om, at han havde afventet en ny
version af Umbraco, som er det CMS-system, som hjemmesiden laves i. Det havde desværre
forsinket projektet, men den nye version har langt flere muligheder end den gamle – så den var
værd at vente på. Henriks bud var, at man kan gå i gang med at oploade tekst mv. til hjemmesiden
inden for 14 dage.
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Punkt 7: Eventuelt
Tue Magnussen orienterede om et fyraftensmøde hos RCT den 4. marts med den norske læge
Erik Fosse, som har arbejdet i Gaza under krigen i januar i år. Tue lovede at sende indbydelsen til
sekretariatet med henblik på videre udsendelse.

For referat: Hanne Steinmeier
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