opstillinger til tillidshverv
LANDSMØDE, 28. APRIL 2019

Hvem kan stemme?
Landsmødets stemmeberettigede deltagere består af individuelle medlemmer og op til tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i § 2, forudsat at
deres deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet. Stemmeret forudsætter den i § 2 nævnte betalingsfrist for kontingent. Ingen kan bære mere end en
stemme. Repræsentanter for virksomheder og institutioner kategori c), jf. § 2, kan deltage som
observatører i landsmødet. Det samme gælder individuelle medlemmer uden stemmeret.

A.

Alle valg, ved hvilke der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning.

B.

Ved valg af landsformand, næstformand og hovedkasserer anvendes følgende afstemningsmetode: Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår mindst 50% af stemmerne
ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater, som har opnået de højeste stemmetal.

C.

FN-forbundets hovedmedlemskategorier skal være repræsenteret, således at mindst et af
de tre hverv varetages af et individuelt hhv. kollektivt medlem. Der stemmes i en valgforsamling. Valgene er gældende for to år, med forskudte valgperioder, således at landsformanden vælges på landsmødet lige år, og næstformand og hovedkasserer vælges på
landsmødet ulige år.

D.

Ved valg af de 12 bestyrelsesmedlemmer anvendes følgende afstemningsmetode: Der
stemmes i en valgforsamling, og hver landsmødedeltager skal stemme på syv kandidater.
Valgt er de 12 personer, der opnår flest stemmer, dog med den klausul, at der blandt de 12
valgte bestyrelsesmedlemmer skal være mindst fire personer fra henholdsvis de individuelle og de kollektive medlemmer. Ved stemmelighed blandt kandidater afgørende for om en
kandidat er valgt eller ikke valgt, foretages omvalg mellem disse. Kandidater der ikke opnår
valg, vil være suppleanter i tilfælde af orlov eller fratræden blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, i den rækkefølge de har modtaget stemmer. Valgte til tillidsposter i FNforbundet er indforstået med at disse valg offentliggøres.

Kataloget her rummer en oversigt over de i alt 14 kandidater, der havde meldt deres kandidatur til sekretariatet inden fristen den 15. april 2019.
Af de 14 kandidater er 8 individuelle medlemmer og 6 er repræsentanter for kollektive
medlemsorganisationer. 7 er kvinder, 7 er mænd.

Caroline Lauritsen
Individuelt medlem

Opstiller til bestyrelsen
som individuelt medlem

BAGGRUND:
Jeg er 46 år og fra Fyn. Jeg er uddannet advokatsekretær og læser jura (mangler 1 år på kandidatgraden) og er ansat i Miljøstyrelsen. På studiet har jeg specialiseret mig i menneskerettigheder med 4
valgfag indenfor emnet. Jeg har desuden arbejdet på forskellige demokrati - og menneskerettighedsprojekter i udlandet, bl.a. som valgobservatør, praktikant i en advokatsammenslutning, der arbejdede
for fattiges rettigheder, udsendt for Ulandsforeningen Svalerne, og har netop i år besøgt nogle Danidaprojekter i Bangladesh.
Derudover har jeg erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde, fra SILBA, der arbejder for demokrati
i de østeuropæiske lande, Ulandsforeningen Svalerne og partipolitisk bestyrelsesarbejde. Jeg er desuden opstillet som Folketingskandidat for De Konservative.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg har på baggrund min uddannelse og arbejdsophold i udlandet en viden og erfaring inden for menneskerettigheder, som jeg bl.a. kan bruge som foredragsholder og arrangør af arrangementer og som
teksforfatter på artikler mm.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Jeg mener, at den største udfordring og også den største mulighed, er at komme ud til et stort og meget bredt publikum på tværs af interesser og alder. Menneskerettigheder er blevet moderne i og med
at FN´s Verdensmål er på dagsordenen i disse år, og det skal vi benytte os af.

Ditte Ingemann
Individuelt medlem

Opstiller som næstformand
som individuelt medlem

BAGGRUND:
Jeg har været medlem af FN-forbundet siden 2013, været forkvinde af Københavnerkredsen siden
2016 og bestyrelsesmedlem siden sidste landsmøde. Til daglig arbejder jeg for Mellemfolkeligt Samvirke som SDG & Inequality politisk rådgiver, så jeg nyder en hverdag med fokus på Verdensmål og
bæredygtig udvikling. Før det var jeg som projektleder i Nyt Europa tovholder på adskillige debatter
om EU og Verdensmålene, og forinden arbejdede jeg for Røde Kors med uledsagede mindreårige
flygtninge i Sandholmlejren. Jeg har altid haft min daglige gang i det danske civilsamfund og været
tilknyttet diverse NGO’er. Jeg har derfor fingeren på pulsen indenfor aktuelle emner og dertil et godt
netværk.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Baseret på over 10 års gang i det danske civilsamfund kan jeg bidrage med organisatorisk overblik,
struktureret arbejdstilgang og gode samarbejdsevner. Ud fra min funktion som politisk rådgiver om
Verdensmålene kan jeg bidrage med nyeste viden om emnet fra FN, dansk politik og civilsamfund på
tværs. Ikke mindst de politiske processer og fremskridt både på nationalt og internationalt plan.
Som aktiv i FN-forbundet har jeg i samarbejde med andre gode kræfter allerede leveret gode resultater. Her kan nævnes forstærket opbygning af vores kredse- og netværksarbejde; fremhævelse af vores budskaber i offentligheden; og ikke mindst KBH SDG Netværk. Netværket består af i alt 17 lokale
organisationer, der kæmper for Verdensmålene, og blev oprettet som følge af en fælles skyggerapport på Københavns Kommunes handlingsplan for implementering af Verdensmålene. Som initiativtager bag rapporten og nu tovholder af Netværket, har FN-forbundet København både markeret sig
som en stærk aktør i det lokale civilsamfund, og på Københavns Rådhus, hvor vi har dialog med adskillige politikere, inklusiv Frank Jensen.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Den største udfordring er at komme nok udover rampen og få belyst det kæmpe potentiale, der er i
FN-forbundet. Diverse ting gør sig gældende for denne udfordring, men vi må først og fremmest blive
bedre til at prioritere og komme udover stepperne. Det kræver bl.a. god organisering og struktur, men
vigtigst af alt kræver det et stærkt fællesskab, og det håber jeg vi sammen kan fremme i en nyvalgt
bestyrelse. Den største mulighed er nemlig at fremme tanken om globalt ansvar - fælles handlen for
en mere bæredygtig og fredfyldt verden. Det er hvad FN symboliserer, og hvad FN-forbundet også
gerne skulle udstråle – at sammen, kan vi mere. Dét har bl.a. været med til at løfte mit engagement i
FN-forbundet, og det vil være en ære for mig at få lov til at fortsætte mit engagement, denne gang
som næstformand, i fællesskab med de andre stærke og kvalificerede kræfter der er i FN-forbundet.

Flemming Thøgersen
Kollektivt medlem

Opstiller som hovedkasserer
som kollektivt medlem på vegne af Fora

BAGGRUND:
Var i 1970 med til at stifte FN-forbundet og har siden på forskellig måde kunnet støtte forbundet. Enten ved selv at have tillidsposter eller ved at få andre landsdækkende organisationer til at støtte op
om FN-forbundets arbejde.
Jeg har repræsenteret oplysningsforbundet Fora i FN-forbundet.
Jeg har i regi af flere forskellige organisationer været involveret i internationalt arbejde, der har haft til
formål at fremme en international retsorden og demokratiudvikling.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg har været FN-forbundets hovedkasserer i en række år, og har set det som min hovedopgave at
sikre en sund økonomi, der har kunnet muliggøre en fortsat stigende aktivitet. Forbundets egne indtægter form af medlemsbidrag er desværre kun en mindre del af de samlede indtægter, derfor skal
der konstant være opmærksomhed på muligheder for ekstern finansiering af aktiviteter, og her vil mit
fokus være på at støtten bliver givet i overensstemmelse med vores egne mål og prioriteringer.
Som formand for projektudvalget har jeg isæt bidraget til gennemførelsen af internationale projekter
bl.a. en del træningskurser for ungdomsledere fra forskellige europæiske lande. Jeg vil arbejde for at
flere af vore individuelle og kollektive medlemmer bliver involveret i det internationale arbejde.
Som repræsentant for en kollektiv medlemsorganisation vil jeg arbejde for at styrke kontakten til de
kollektive medlemmer.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
FN-forbundet nyder stor anseelse og mange – måske de fleste – kan støtte op om vores målsætninger. Derimod har vi hidtil ikke formået at engagere bredt i befolkningen. Vi savner at kunne overbevise flere om nødvendigheden af at tage et aktivt medansvar ved at blive medlem eller frivillig i vores
organisation.
Vi har brug for at sætte nye mål for medlemsudviklingen.

Hanne Severinsen
Kollektivt medlem

Opstiller til bestyrelsen
som kollektivt medlem på vegne af Venstre

BAGGRUND:
Bestyrelsesmedlem FN-forbundet, Sekretariatsmedarbejder Helsinki-komiteen, Næstformand Teknologirådet, Medlem af Udenrigsministeriets Freds og Stabilitets Beredskab som Valgobservatør.
Borgerrepræsentant 1974-84, MF 1984-2007, Europarådets Parlamentariske forsamling 1991-2008,
Deltaget i 6 Generalforsamlinger i New York, Medlem af FN’s Kvindekommission 1982-86.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg vil gerne fortsætte i Menneskeretsudvalget – har bl.a. arrangeret en stor konference om menneskerettigheder i Landstingssalen i anledning af Det Danske Formandskab i Europarådet.
Jeg vil også gerne fortsætte i Freds og Konflikt udvalget. Vil gerne være med til at udbrede Verdensmålene i offentligheden – og lobbye for at sikre Danmarks opslutning til arbejdet med menneskerettighederne - og styrke Danmarks bidrag til FN’s fredsbevarende arbejde.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Den internationale retsorden er stærkt udfordret. FN-forbundet skal være en vigtig fortaler for det multinationale samarbejde og de globale verdensmål.
Vi skal arrangere konferencer og debatmøder. Vi skal påvirke beslutningstagere og holde dem op
mod målsætningerne. F.eks. følge op på opfyldelsen af Forsvarsforligets fredsforebyggende og fredsbevarende del.

Holger Hansen

Individuelt medlem
Opstiller til bestyrelsen
som individuelt medlem

BAGGRUND:
Jeg har læst statskundskab i Århus. Jeg har arbejdet for UNDP, CARE Danmark og udenrigsministeriet og været udstationeret i Yemen (Sana’a), Bolivia, Egypten og Tanzania. Jeg har også været koordinator for EU-NGO platformen (nu CONCORD).
Jeg har været formand for Århus kredsen og Københavnskredsen og er nu næstformand i Nordjyllandskredsen. Jeg er også medlem af bestyrelsen på landsplan og følgende udvalg: informations- og
medlemsudvalget, projektudvalget og bæredygtighedsudvalget. Jeg var også med i vedtægtsudvalget.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg har stor organisatorisk erfaring fra min uddannelse, professionelle arbejde og foreningsarbejde.
Mine styrker ligger herudover i strategisk analyse og jeg har en god politisk ”næse” og stor erfaring i
tværpolitisk samarbejde.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
FN-forbundets største udfordringer er at blive mere relevant i Danmark og få flere medlemmer. Vi bruger al for lang tid på forberedelse og afvikling af interne møder og for lidt tid på vores kerneropgaver:
påvirkning af beslutningstagere og information til den brede befolkning. Hvis vi ikke får vendt denne
tendens, mister vi vores betydning. Vi har herudover ikke tilstrækkeligt mange medlemmer og især
aktive medlemmer.
Den største fremadrettede mulighed for FN-forbundet lægger i at komme ud i alle dele af Danmark
gennem kredsene. Der er her vi har de største muligheder for at sprede vores budskaber til store dele
af den danske befolkning og påvirke de kommunale beslutningstagere. Vi har også store muligheder
for at påvirke beslutningstagerne på landsplan gennem mere koncentrerede kampagner på konkrete
politikområder. Her er det vigtigt at vi udnytter den viden mange af vore individuelle har på specifikke
områder og at vi får styrket samarbejdet med vore kollektive medlemmer på de områder, hvor de kan
og vil bidrage.

Kim Frederichsen
Kollektivt medlem

Opstiller til bestyrelsen
som kollektivt medlem på vegne af Dansk-Russisk Forening

BAGGRUND:
Mit navn er Kim. Jeg er Ph.d. i russisk historie og samfundsforhold (jeg forsvarede i 2017 min afhandling ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet), og det er på
den baggrund, at jeg i sin tid kom ind i arbejdet i Dansk-Russisk Forening, som er en af de kollektive
medlemsorganisationer af FN-forbundet. Jeg er nu landsnæstformand i Dansk-Russisk Forening og
formand for afdelingen i Region Syddanmark. I DRF arbejder vi for på et folkeoplysende grundlag at
udbrede kendskabet til Ruslands historie, kultur, sprog og samfundsforhold, og vi ønsker at være et
forum, hvor mange forskellige holdninger kan mødes og brydes. Herudover er jeg medlem af den rådgivende gruppe i Den danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder, hvor jeg af og til skriver for
vores tidsskrift ”MenneskeRet&Vrang”. Jeg er medlem af anmelderredaktionen ved tidsskriftet

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg er ikke partipolitisk aktiv, men befinder mig langt bedre i tværpolitisk NGO arbejde, som jeg ofte
finder vigtigere og mere givende, da jeg tillægger samarbejde og dialog på tværs af synspunkter den
største betydning for et velfungerende civilsamfund og civilsamfundsorganisatorisk samarbejde.
I forhold til en bestyrelsespost i FN-forbundet vil jeg arbejde for yderlige at styrke samarbejdet omkring de årlige Ruslandskonferencer, der normalt finder sted på Christiansborg i november, og hvor
FN-forbundet og Dansk-Russisk Forening har været medvirkende i arrangørkredsen lige fra den første konference i 1989. I det hele taget mener jeg, at der en række udviklinger i Central- og Østeuropa,
Østersørummet og det post-sovjetiske rum, så det vil være godt for FN-forbundet at øge opmærksomheden omkring.
Samtidig mener jeg, at der ligger en stor opgave i fra bestyrelsens side at støtte op om at styrke samarbejdet såvel mellem Forbundet og de kollektive medlemmer som i forhold til lokalkredsene vest for
Valby Bakke. Jeg vil gerne være en person i bestyrelsen, der spørger, hvordan initiativer og arrangementer kan være til glæde for individuelle og kollektive medlemmer i provinsen, og jeg vil gerne medvirke til i øget grad at søge, at lokale arrangementer i højere grad kan finde sted i et samarbejde, der
både kan inkludere lokalkredsene af FN-forbundet og lokalafdelinger af de kollektive medlemmer (her
er provinskonferencen forud for den årlige Ruslandskonference et glimrende eksempel på en sådan
mulighed).
Derudover vil jeg gerne arbejde for, at FN-forbundet bliver mere aktiv på såvel sin hjemmeside som
de sociale medier.
Med andre ord ligger der for mig at se en betydelig opgave i at få spredt kendskabet til de idealer FNforbundet repræsenterer bredere i det danske samfund, og den vil jeg meget gerne være med til at
løfte.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
I vores nuværende verdens(u)orden er den række af konventioner om f.eks. menneskerettigheder,
der er kommet under et betydeligt pres. En af de største udfordringer for FN-forbundet er derfor, efter
min mening, at være en af hovedkræfterne – på et folkeoplysende grundlag – i at oplyse den danske
offentlighed om den række af helt centrale idealer og konventioner, der måske kan synes vel rigeligt
højtragende og vanskeligt opnåelige i en realpolitisk kontekst, men som siden afslutningen på Anden
Verdenskrig har udgjort en helt nyt mindset for, hvordan vi kan indrette et samarbejdende verdenssamfund, hvor pennen endelig bliver stærkere end sværdet. Jeg ser for FN-forbundet en stor mulighed og potentiale i yderligere at løfte denne folkeoplysende opgave.

Lars Josephsen
Individuelt medlem

Opstiller til bestyrelsen
som individuelt medlem

BAGGRUND:
Tidl. ansat som bureaukrat i Energi- og Miljøministerierne: Arbejdet med energi- og miljøplanlægning, i
dansk og international sammenhæng, herunder planer for bæredygtig udvikling. Har desuden arbejdet i
den private sektor, og deltaget i EU-forskningsprojekt om udvikling af civilsamfund og medborgerskab.
Sideløbende hermed aktiv i flere forskellige NGO’er. Medstifter i 1969 af miljøgruppen NOAH. Har siden
2012 tilrettelagt folkeoplysende kurser (Folkeuniversiteterne) om økologi og økonomi, i samarbejde med
Jesper Jespersen, RUC). Pt. aktiv i FN-forbundet (bæredygtig udvikling, Indikator-arbejde, mv.), Globale
Seniorer (globalisering) og i SDG-arbejdsgruppen under Globalt Fokus og 92-gruppen (aktuelt i 2018 og
foråret 2019: med i ’Spotlightrapport’ om Danmarks udfordringer i forbindelse med Verdensmålene).

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
* Erfaring med internationalt politisk samarbejde om klima, energi, miljø og bæredygtig udvikling
* Grundigt kendskab til Verdensmålene og FN’s arbejde med disse (indhold, organisation, indikatorer,
mv.)
* Godt kendskab til flere aspekter af den globale økonomi og de tilknyttede organisationer (Verdensbank,
Internationale Valutafond, OECD, EU, mv.).
* Kan bidrage med indspil til faglige og folkeoplysende aktiviteter (fyraftensmøder, politikpapirer, samarbejde med andre NGO’er, mv.)

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Nationalt:
* At bidrage til at udvide forståelsen og interessen for FN som en helt nødvendig international organisation med globalt sigte

* At bidrage generelt til at fastholde og udvide interessen for FN-forbundet som en vigtig spiller i forhold til
at fremme Danmarks indsats i multilateralt samarbejde om løsning af grænseoverskridende problemer
* At lægge pres på danske politiske institutioner og private organisationer for at disse engagerer sig meget stærkere end hidtil i at bidrage til at realisere Verdensmålene
* Største muligheder ligger efter min opfattelse i at fremme FN-forbundets folkeoplysningsarbejde og i at
udvikle samarbejdet med danske civilsamfundsorganisationer om udvalgte FN-opgaver, herunder især
menneskerettighedsarbejdet og realisering af Verdensmålene
Internationalt:
* At medvirke til at bevare og forstærke FN’s legitimitet i den globale udvikling (menneskerettigheder, global retfærdighed, global orden, global bæredygtighed, mv.)

Lave Broch

Individuelt medlem
Opstiller til bestyrelsen
som individuelt medlem

BAGGRUND:
Jeg er medlem af bestyrelsen og formand for Freds- og Konfliktløsningsudvalget. Jeg har været aktiv i
FN-forbundet i mange år. I år 2000-2001 var jeg ansat af FN-forbundet, som kampagnekoordinator
mod racisme og intolerance. Jeg har også arbejdet for FN’s nordiske informationskontor. Jeg er uddannet cand.scient.pol. og officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Jeg opstiller til EU-parlamentet
for Folkebevægelsen mod EU, men er medlem af Radikale Venstre.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Mit mål er, at FN-forbundet skal have flere medlemmer og mere synlighed. Jeg vil bidrage med at
kæmpe for FN-sagen og for vores forbund. Igennem mange år har jeg lavet frivilligt arbejde for FNforbundet og det vil jeg forsætte med.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Vores største udfordring er, at vi har for få medlemmer. Vi skal blive bedre til medlemspleje og til at få
flere medlemmer. Det betyder også at vi skal give medlemmerne flere muligheder for at være aktive
over hele landet.
Vores største mulighed er at bruge de menneskelige ressourcer, som vi har, bedst muligt. Vi har mange medlemmer med stor viden og ønske at gøre noget for forbundet. Det skal vi udnytte.

Lena Jørgensen
Individuelt medlem

Opstiller til bestyrelsen
som kollektivt medlem på vegne af
Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder

BAGGRUND:
Jeg er cand.mag. i Amerikanske Studier med speciale i forholdet mellem USA og FN, hvor jeg analyserede USA's modstand mod oprettelsen af FNs Menneskerettighedsråd i 2006. Jeg er sekretariatsmedarbejder i Den Danske Helsinki Komité, hvor jeg p.t. fokuserer på anti-korruption. Jeg har været
medlem af FN-forbundets Menneskeretsudvalg siden 2013 og siden landsmødet 2016 formand for FN
-forbundets Menneskerettighedsudvalg. Mine mærkesager er kvinders rettigheder og internet governance. Jeg har 20 års bestyrelseserfaring og arbejder i A-kassen og fagforeningen Frie med ledelse
og medlemspleje.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg vil kunne bidrage med min omfattende viden om menneskerettigheder i kraft af min cand.mag. i
Amerikanske Studier med speciale i menneskerettigheder, mit netværk og mine 6 år som aktiv i FNforbundets Menneskeretsudvalg og Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder. Med den
baggrund vil jeg gerne fortsat sammen med mit team i Menneskeretsudvalget være med til at styrke
indsatsen med oplysningsarbejde og sætte fokus på menneskerettigheder i form af fyraftensmøder,
konferencer og debatartikler ligesom vi i stor stil har gjort i perioden siden jeg blev formand i 2016.
Foreløbig har Menneskerettighedsudvalget i den nærmeste fremtid planer om at markere områder
som flygtninge, kvinders rettigheder, menneskerettigheder som værktøj i kampen mod korruption
samt udfordringerne med menneskerettigheder og demokrati på internettet på den årlige Internetdag.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
FN-forbundets største udfordring er at tiltrække flere medlemmer. Samtidig er der et stort medlemspotentiale, da undersøgelser viser, at overvældende mange interesserer sig for og er bekymrede for
klimaudfordringerne, som på sigt risikerer at føre til endnu flere menneskerettighedsproblemer i form
af at mennesker mister deres hjem og bliver drevet på flugt, hvis klimaproblemerne ikke bliver løst. En
stor del af løsningen på disse problemstillinger er forankret i SDG’erne og FN-forbundets arbejde. Så
udfordringen er at tiltrække de mange med interesse for problemstillingen, så endnu flere kan engagere sig i arbejdet, så der fra politisk side kan blive gjort endnu mere for at løse klimaudfordringerne
samt de dermed forbundne menneskerettighedsudfordringer.

Peter Koch Palshøj
Individuelt medlem

Opstiller som parlamentarisk revisor
som individuelt medlem

BAGGRUND:
I 1984 var jeg ungdomsdelegat ved FNs generalforsamling i New York, og siden da har jeg haft en
stor interesse for FN’s udvikling. På Landsmødet i 2018 blev jeg valgt som parlamentarisk revisor.
Jeg har også tidligere været aktiv i FN-forbundet, blandt andet som dirigent ved flere repræsentantskabsmøder. Til daglig arbejder jeg som udviklings- og kommunikationschef i Dansk El-Forbund.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg håber, jeg i forhold til revision kan bidrage med min indsigt i organisationers aktiviteter og også
deres økonomiske sammenhæng. Som valgt revisor, eller parlamentarisk revisor, handler det jo især
om samarbejdet med administration og Forretningsudvalg om forvaltningen af foreningens midler.
I øvrigt er jeg uddannet bankassistent, og lidt regnskabsindsigt har jeg da lært i sin tid på Bankskolen :)

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
FN-Forbundets største udfordring er at få skabt en fornyet opbakning og også gerne begejstring bag
verdensorganisationens indsats.
Den største mulighed er at gøre FN-Forbundet til samlingsstedet og talerøret for de, der ønsker et
verdenssamfund med forpligtelser i forhold til menneskerettigheder, fred samt social retfærdighed.

Steen Christensen
Kollektivt medlem

Opstiller til bestyrelsen
som kollektivt medlem på vegne af Socialdemokraterne

BAGGRUND:
Fhv. partisekretær

Theresa Hansen
Kollektivt medlem

Opstiller som kollektivt medlem
til bestyrelsen på vegne af InterStep

BAGGRUND:
Jeg har været individuelt medlem af FN-Forbundet siden 2016 og stiller op kollektivt medlem gennem
InterStep, der har været medlem i en længere årrække. Gennem mit arbejde ved InterCollege og engagement i InterStep har jeg arbejdet med flere FN-Forbundets internationale projekter.
Jeg er uddannet cand.soc. i udviklingsstudier og internationale forhold fra Aalborg Universitet i 2017.
Efterfølgende har jeg været ansat hos InterCollege som projektassistent samt hos Aalborg Universitet
som undervisningsassistent på bacheloruddannelsen Language and International Studies, English. I
øjeblikket er jeg tilknyttet Reden Aalborg/Reden Internationals krisecenter for ofre for menneskehandel.
Min store interesse er bæredygtig, rettighedsbaseret udvikling. Dette er noget, som jeg har beskæftiget mig med gennem min uddannelse og arbejdet – især med fokus på internationalt samarbejde og
aktivt borgerskab.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Jeg kan med min erfaring med forvaltning, kvalitetssikring og koordination af projektaktiviteter ved InterCollege og InterStep bidrage til det organisatoriske arbejde i FN-Forbundet. Derudover kan jeg bidrage med erfaring med udvikling og pleje af netværksrelationer til interne og eksterne aktører.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Som jeg ser det, er den største udfordring – og mulighed – for FN-Forbundet mobilisering af medlemmer og den bredere befolkning. FN-Forbundet gør et stort arbejde for at nå ud til en bred befolkning
og trækker på frivillige kræfter, men som jeg ser det, kan frivillige med fordel i højere grad involveres i
forskellige aktiviteter – bl.a. internationale projekter – og på den måde få en endnu større folkelig forankring.

Trine Marqvard Jensen
Individuelt medlem

Opstiller til bestyrelsen
som individuelt medlem

BAGGRUND:
Jeg har været aktiv i FN-forbundet siden 2002, hvor jeg efter at have deltaget i en studietur blev ansat
som praktikant. Herefter blev jeg frivillig, og i 2006 blev jeg valgt ind i bestyrelsen og siden forretningsudvalget. Siden 2010 har jeg været næstformand, hvor jeg primært har fokuseret på vores organisatoriske fokusområder, bl.a. projekter, større aktiviteter, kommunikation (herunder hjemmeside og
sociale medier) og medlemshvervning og –pleje.
Jeg er cand.mag. i engelsk og internationale udviklingsstudier og arbejder til daglig i privatsektoren
som marketing manager i en mindre virksomhed. Mit arbejde indebærer bl.a. PR, kommunikation,
strategi, personaleledelse, projektstyring, CSR (virksomhedens sociale ansvar) og at holde en masse
bolde i luften samtidig! Det er alle områder, som harmonerer godt med mit arbejde som næstformand
i FN-forbundet.
Jeg har tidligere været ansat i FN-systemet (FN’s Fødevareprogram/WFP) og har siden 2010 været
FN-forbundets repræsentant i Stop Sult Fondens bestyrelse, en fond der administrerer indsamlingsmidler til WFP.

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Efter 8-9 år som næstformand i FN-forbundet mener jeg, det er tid til at overdrage ansvaret til en anden. Da jeg stadig ønsker at bidrage aktivt til vores arbejde, opstiller jeg hermed til FN-forbundets bestyrelse, hvor jeg håber at kunne fortsætte det organisatoriske arbejde med især medlemshvervning
og oplysning.
Gennem studie og arbejde har jeg udviklet en god organisatorisk sans, som jeg de sidste mange år
har udnyttet i mit bestyrelsesarbejde i FN-forbundet. I kraft af dette er jeg medlem af vores projektudvalg og formand for vores medlems- og oplysningsudvalg, som er ansvarlig for bl.a. studieture, deltagelse på Folkemødet, Skoletjenesten, hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier og meget andet.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Vores største udfordring i mine øjne er, at vi ikke er gode nok til at tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer, kollektive såvel som individuelle. Vores individuelle medlemstal, om end det er
svagt stigende, er lavt og bør kunne fordobles og fastholdes med de rette indsatser og en klar prioritering og ressourcefordeling. Vores lokalkredse og netværk er i løbet af de sidste år blevet væsentligt
stærkere, og jeg ser gerne disse spille en større rolle i vores medlemsarbejde.
Jeg ser fortsat vores oplysningsindsats som vores største mulighed og styrke. Vores skoletjeneste
har igennem årtier oplyst børn og unge i hele landet om FN og internationale forhold, men skiftende
koordinatorer, manglende tilskud, frafald i aktive og andre faktorer har i perioder svækket vores lokale
skoletjenester. Med en stærk forankring i sekretariatet, et godt samspil med lokalkredse, udviklingstilbud for frivillige og en kontinuerlig tilgang af frivillige undervisere, er jeg sikker på, at vi kan nå bredere
ud til danske skoler, efterskoler, gymnasier med mere og oplyse endnu flere om Verdensmål og andre
relevante emner.

Victoria Davidsen
Individuelt medlem
Opstiller til bestyrelsen
som individuelt medlem

BAGGRUND:
Jeg er 29 år gammel, uddannet jurist med speciale i international ret og menneskerettigheder. Jeg har
flere års praktisk erfaring fra advokatbranchen, som stud.jur. og advokatfuldmægtig. Derudover har
jeg flere års erfaring med bestyrelsesarbejdet

POLITISK / ORGANISATORISK BIDRAG:
Mine personlige, faglige og sociale kompetencer samt praktisk erfaring vil bidrage til udvikling og
vækst i FN-forbundet, både politisk og organisatorisk.

DEN STØRSTE UDFORDRING FOR FN-FORBUNDET? OG DEN STØRSTE MULIGHED?
Den største udfordring for FN-forbundet er den udvikling vi ser i samfundet, hvor der i øjeblikket bliver
sat spørgsmålstegn ved nogle af de grundlæggende værdier og principper, der er kendetegnende for
europæisk og vestlig politik, herunder menneskerettighederne, som FN-forbundet står for.
Den største mulighed for FN-forbundet vil være at skabe øget synlighed og opmærksomhed på FN’s
mål samt de grundlæggende værdier og principper, bl.a. gennem oplysende tiltag samt en tidlig indsats i folkeskolerne m.v.

