Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 27. januar 2009
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Trine M.N.
Jensen, Erik Arnsted, Bent Christensen, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich og
Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Lave Broch, Karsten Fledelius, Michael T. Jensen, Dorte Munch, Bente Nielsen og
Claus Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup
Jørgen Estrup indledte mødet ved at holde en lille tale for Anni Herfort Andersen og overrække en
gave i anledning af hendes 60 års fødselsdag. Anni takkede for tale, gave og for den buket, som
Forbundet havde sendt hende på dagen.
Punkt 1: Godkendelse af referat af mødet 9.12.2008
Referatet blev godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN- fronten’
Jørgen Estrup nævnte den forespørgselsdebat i Folketinget om Demokratiernes FN, som Liberal
Alliance og Dansk Folkeparti havde taget initiativ til. Alle øvrige partier havde bakket kraftigt op om
FN i sin nuværende form bl.a. i en fælles vedtagelse. Det blev aftalt, at der med udgangspunkt i de
positive tilkendegivelser over for FN skal rettes henvendelse til FN-forbundets Folketingsgruppes
bestyrelse med henblik på at få gang i samarbejdet.
Tue Magnussen foreslog, at partierne indbydes til i FN-forbundets Nyhedsbrev kort at redegøre for
deres holdning til FN – alternativ at bringe uddrag fra forespørgselsdebatten i Nyhedsbrevet.
Herefter orienterede Jørgen Estrup om, at der er indkaldt til første møde blandt FN-forbundets
Venner. Mødet finder sted den 6. februar. Initiativet er blevet overordentligt positivt modtaget. Der
er rettet henvendelse til 20 personer, hvoraf 19 har meldt tilbage, at de gerne vil deltage i
netværket. Én har foreløbigt måttet takke nej pga. tidsnød. Det er tanken, at initiativet skal munde
ud i konkrete tiltag – og give et løft til FN-forbundet.
Det blev aftalt, at sekretariatet rundsender en liste til bestyrelsen med navnene på gruppens
medlemmer.
Erik Arnsted var opmuntret over det store fremmøde ved en demonstration i København den 10.
januar, som var arrangeret af netværket ’Danskere for et anstændigt Danmark’. Netværket stiller
sig især kritisk til regeringens rets- og udlændingepolitik. Demonstrationen var fortrinsvis blevet
annonceret på Facebook, og der havde været ca. 6.000 deltagere. Desuden fremhævede Erik den
takketale, Anker Jørgensen havde holdt, da han den 23. januar modtog Peter Sabroe Klubbens
Hæderspris. Talen havde været helt på linje med parolen for den føromtalte demonstration.
Jørgen Estrup refererede fra sin deltagelse i et møde i Rådet for Institut for Menneskerettigheder,
hvor instituttets ny direktør, Jonas Christoffersen havde deltaget. IMR havde på formandens
initiativ påtaget sig at varetage informationsopgaven i forbindelse med forberedelserne til Durban II

1

og diskussionerne herom i FN’s Menneskerettighedsråd. På mødet var det blevet aftalt at forsøge
at etablere en følgegruppe vedr. Durban II og FN-forbundet har foreslået, at den skal bestå af FNforbundet, Institut for Menneskerettigheder, IRCT og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om
Racediskrimination.
Anni Herfort Andersen orienterede om, at hun havde været i kontakt med UM vedr. Durban II. UM
vil indkalde til et møde i NGO-kontaktudvalget om Menneskerettigheder til marts. Erik Arnsted
mente, at man bør lægge pres på Regeringen for at Danmark skal deltage i konferencen. Jørgen
Estrup slog til lyd for, at der arbejdes for NGO-deltagelse i delegationen til Durban II. Tue
Magnussen fandt det positivt, at der samarbejdes på nordisk plan vedr. Durban II.
Anni Herfort orienterede om det åbne møde, Forbundet havde afholdt den 21. januar, hvor Henrik
Døcker havde talt om emnet ’Menneskerettigheder og folkedrab i et 60-årigt tilbageblik: Ideer og
virkelighed’. Der havde været ca. 20 deltagere og en god debat.
Anni Herfort bad om, at man indsender et kort skriftligt referat til sekretariatet, når man har deltaget
i møder som udpeget repræsentant for FN-forbundet. Referaterne vil blive rundsendt i bestyrelsen
med henblik på at kvalificere behandlingen på bestyrelsesmøderne.
Punkt 3: Statusrapport og evt. indstillinger fra arbejdsgrupperne
a. Freds- og konflikstløsning/forskning, R2P og nødhjælpens fri bevægelighed over landegrænser
Morten Thulstrup meddelte, at det ikke endnu havde været muligt at samle gruppen. Jørgen Estrup
orienterede om, at FN-forbundets Venner formentligt vil tage problematikken om ’nødhjælpens fri
bevægelighed’ op. Torben Jacobsen nævnte, at UM har en hjemmeside om Humanitarian Space.
Erik Arnsted supplerede med, at FN-forbundet tidligere har beskæftiget sig med at definere,
hvordan det civilt militære samarbejde, CIMIC bør foregå.
b. Dansk udlændingepolitik under FN-lup
Bente Rich fremlagde et notat fra gruppens første møde. Notatet er vedhæftet. Anni Herfort
nævnte samarbejdet omkring kampagnen for asylansøgere, ’Keep them safe’. Erik Arnsted
foreslog, at man i et evt. samarbejde med andre organisationer lægger vægt FN-vinklen.
c. Menneskerettigheder med fokus på udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd, herunder Durban
II
Erik Arnsted meddelte, at gruppen endnu ikke har afholdt møde. Første møde, hvor kommissorium
og prioritering af arbejdsopgaver vil blive drøftet, afholdes 9. februar. Erik lagde op til at der
arbejdes på, at FN-forbundet bliver repræsenteret ved Durban II – enten som en del af den danske
delegation eller på WFUNA’s plads.
d. COP15
Torleif Jonasson fremlagde referat af første møde i arbejdsgruppen. Referat er vedhæftet. Torleif
noterede med tilfredshed, at arbejdsgruppen er udvidet og nu består af seks personer.
Erik Arnsted foreslog, at man – hvis Ban Ki-moon kommer til COP15 – benytter sig af lejligheden til
at afholde et arrangement med FN’s generalsekretær.
e. Fortsat reform af FN
Torleif meddelte, at arbejdsgruppen endnu ikke har afholdt første møde.
f. Dialoggruppen til idéudvikling og sparring i forhold til hjemmeside, nyhedsbrev m.v. – fremover
benævnt dialoggruppen
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Trine Jensen fremlagde referatet af gruppens første møde. Referatet er vedhæftet.
Arbejdsgruppen havde blandt andet anbefalet, at bestyrelsen på møderne tager stilling til leder til
næste nummer af Nyhedsbrevet. Dette blev tiltrådt med den bemærkning, at der forventes at være
indstilling til tema, som bestyrelsen kan forholde sig til. Alle gav tilsagn om, at de gerne vil bidrage.
Erik Arnsted spurgte til, hvornår den ny hjemmeside forventes at være i funktion. Hanne
Steinmeier orienterede om, at layouteren stort set er færdig med sin del af opgaven. DFS arbejder
p.t. på den tekniske side af sagen men afventer lanceringen af en ny version af CMS-systemet
Umbraco den 1. februar. Derefter skal der lægges tekst og billeder op. Hanne mente, at et
realistisk bud vil være 1. marts.
Anni Herfort opfordrede til, at arbejdsgrupperne snarest muligt udpeger formænd/kontaktpersoner
og meddeler disse til sekretariatet.
Jørgen Estrup konstaterede, at det hastede med at komme i gang med arbejdet i de grupper, som
endnu ikke havde holdt deres første møde. Der vil ikke på næste bestyrelsesmøde være en
statusrapport fra hver enkelt gruppe, men formanden henstillede, at de grupper, som ikke til dette
bestyrelsesmøde havde kunnet rapportere om arbejdet, skriftligt orienterede sekretariatet efter
deres første møde.
Punkt 4: Indstilling fra FU om arbejdsgruppe om medlemshvervning
FU indstillede Michael T. Jensen, Trine Jensen, Torben Jacobsen og sekretariatet til
arbejdsgruppen om medlemshvervning. Gruppen skal samarbejde tæt med den
studentermedhjælp, der ansættes til pilotprojektet om medlemshvervning samt med Erling Kjær
(medlem af repræsentantskabet) fra Århus. Arbejdsgruppen blev nedsat.

Punkt 5: Forslag til budget 2009 samt foreløbige budgetter for 2010 og 2011
Hovedkasserer Flemming Thøgersen gennemgik det omdelte budget med en indledende
bemærkning om, at budgettet skal følges – og at det vil blive revideret, hvis der sker væsentlige
ændringer. Desuden erklærede Flemming, at forslag til budget 2010 vil blive fremlagt i 2009.
Jørgen Estrup gjorde opmærksom på, at budgettet er et arbejdsredskab, og at det derfor må
justeres så snart bestyrelsen træffer væsentlige nye beslutninger. Dette kan f.eks. ske i forbindelse
med tilbagemeldingen fra FU vedr. forslag til styrkelse af sekretariatet (jf. det på mødet omdelte
notat om styrkelse af sekretariatsfunktionen).
Morten Thulstrup opfordrede til, at man i højere grad gør de aktive opmærksomme på, at der er
afsat aktivitetsmidler i budgettet. Erik Arnsted opfordrede arbejdsgrupperne til snarest at komme
med bud på udgifter til aktiviteter.
Det blev aftalt, at det skrives ind i dette referat, at bestyrelsen gerne ser, at der – efter ansøgning bliver brugt op til 25.000 kr. på relevante tiltag inden sommerferien. Desuden blev det besluttet, at
skoletjeneste og kredse informeres om mulighederne for opnåelse af økonomisk støtte og
procedurerne i den forbindelse.
Budget 2009 blev med ovenstående bemærkninger vedtaget. Budgettet er vedhæftet.
Styrkelse af sekretariatet:
Anni Herfort havde udarbejdet et notat på baggrund af Forretningsudvalgets behandling af sagen
på sit møde den 8. januar. I notatet hedder det bl.a., at ’Målet er en organisation, der kan agere
politisk med stor kvalitet og samtidig formidler sine politiske budskaber til offentligheden. Formålet
hermed er dels at blive synlig som forbund og dels at oparbejde det image, at det er hos FNforbundet presse m.v. henter deres informationer.’ Notatet er vedhæftet.
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Under drøftelsen af notatet fremkom flg. forslag: At ansætte studentermedhjælp, at ansætte en
akademisk sagsbehandler samt at påbegynde en Public Service funktion snarest muligt.
FU medtager disse forslag i det videre arbejde.
Punkt 6: Gaza konflikten
Jørgen Estrup orienterede om, at FN-forbundet var blevet opfordret af Mellemfolkeligt Samvirke og
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening til at være medarrangør af en demonstration under
parolen "Stop angrebene på civilbefolkningen i Gaza”. Demonstrationen fandt sted den 13. januar i
København. Desværre var henvendelsen kommet meget sent, og der havde ikke været mulighed
for at få indflydelse på grundlaget for demonstrationen. FU havde af den årsag valgt at takke nej.
Dog var info om demonstrationen rundsendt til Forbundets medlemmer sammen med
henvendelsen til Udenrigsministeren og Europaudvalget om situationen i Gaza fra blandt andre
FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp og Rehabiliterings- og
Forskningscenteret for Torturofre.
Der var forskellige bud på, hvilke tiltag FN-forbundet kan gøre i forbindelse med Israel-Palæstinaproblematikken:
-

Vi bør melde ud i forhold til proportionalitet
Vi bør komme med ideer til fred
Det vigtige er at se fremad og lægge pres på parterne om at forhandle. Problemet er at
parterne ikke anerkender hinanden
Få sagen belyst i Nyhedsbrevet af Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og Det
Mosaiske Troessamfund – ’to sider af samme sag’
Vi bør definere, hvor konflikten skal ’ende’ og finde eksperter der kan komme med bud på,
hvad FN kan gøre
Arrangere møde om FN’s rolle med oplæg ved Peter Hansen
Opfordre den danske regering til at tage FN-sporet (respekt for konventionerne og
menneskerettighederne)
Tage kontakt til det israelske FN-forbund

Det blev aftalt at undersøge, om det kan lade sig gøre snarest muligt at afholde et møde om
situationen i Gaza med Peter Hansen som oplægsholder.
Punkt 7: Eventuelt
Tue Magnussen havde følgende forslag:
• FN-forbundet bør sende et lykønskningsbrev til Obama og takke ham for den velvilje, han
udviser over for FN.
• At indbyde lokalpolitikere til at deltage i pilotprojektet om medlemshvervning i Århus.

For referat: Hanne Steinmeier

4

