Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 20. oktober 2009
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Trine Jensen,
Erik Arnsted, Lave K. Broch, Bent Christensen, Michael T. Jensen, Tue Magnussen, Bente
Nielsen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich og Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Karsten Fledelius, Dorte Munch, Bente Nielsen og Claus Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup
Punkt 1: Godkendelse af referater fra sidste møde
Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. august blev godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
Jørgen Estrup berettede kort fra sin deltagelse i den danske delegation til FN’s generalforsamling.
Usædvanligt mange statsledere havde deltaget i denne Generalforsamling, hvor Barack Obama
havde præget begivenhederne, og hvor Sikkerhedsrådets enstemmige vedtagelse af resolution
1887 betyder en banebrydende dagsorden for arbejdet med nedrustning af
masseødelæggelsesvåben. Der havde været rigtig gode briefinger af den danske delegation, og
Jørgen vurderede, at det også fremover er af stor betydning for FN-forbundet at deltage i
Generalforsamlingen. Spørgsmålet om finansiering bør tages op igen. Derudover nævnte Jørgen,
at det færøske medlem af delegationen havde vist stor interesse for etablering af et færøsk FNforbund. Formanden havde haft en kronik i Information med titlen Nedrustning – Obamas ’nye’
dagsorden for FN og havde også forfattet et stemningsbillede fra Generalforsamlingen til FNforbundets hjemmeside. En egentlig rapport fra deltagelsen i Generalforsamlingen vil også blive
udarbejdet.
Det blev aftalt, at spørgsmålet om NGO deltagelse og finansiering heraf tage op på et senere
møde. Sekretariatet afklarer ’reglerne’ for fordeling af NGO-pladserne i delegationen til
Generalforsamlingen.
Torleif Jonasson nævnte flg. internationale begivenheder: Tildelingen af Nobels fredspris til Barack
Obama, Goldstone-rapporten og det afghanske valg - og fra den hjemlige scene: Hjemsendelse af
de afviste irakiske asylansøgere, som har medført, at Danmark er blevet indklaget for FN’s antitorturkomité, samt at Danmarks FN-ambassadør, Carsten Staur er blevet udnævnt til
forhandlingsleder for forberedelserne af FN-topmødet i 2010 om 2015 Målene.
Lave Broch opfordrede til, at bestyrelsen tager en drøftelse vedr. Afghanistan-problematikken med
henblik på en afklaring af FN-forbundets holdninger. Det blev aftalt om muligt at tage drøftelsen på
næste bestyrelsesmøde, den 7. december. Søren Schmidt eller Lars Erslev Andersen – begge fra
DIIS - blev foreslået som indledere.
Morten Thulstrup orienterede om det netop afsluttede Model UN, som DanMUN have arrangeret,
og hvor emnet havde været Afghanistan. Det var Mortens vurdering, at det havde været et
særdeles vellykket MUN, hvilket evalueringerne fra deltagerne underbyggede.
Anni Herfort Andersen fortalte, at Forbundet havde fået tilladelse til at ansætte endnu en
akademiker med løntilskud. Christine Stilling Jessen tiltrådte medio september. Christines
arbejdsområde omfatter bl.a. medlemshvervning, arrangementer og projekter. Desuden
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orienterede Anni om, at Forbundet i en periode på et par måneder udlåner kontor til Lars
Hededam, som er praktikant hos tænketanken RIKO. Lars arbejder bl.a. med tilrettelæggelse af en
høring vedr. situationen i Afghanistan.
Punkt 3: ’Strategi for Forbundets udvikling og sekretariatets styrkelse på lang sigt’
Den nedsatte arbejdsgruppe havde udarbejdet en indstilling, ’Elementer i en strategi- og
handlingsplan til styrkelse af FN-forbundet’. Anni Herfort nævnte at en vedtagelse af papiret
betyder en godkendelse af det fremsendte, reviderede budget for 2009.
Jørgen Estrup fremlagde papiret og understregede at de syv indstillinger, som papiret munder ud i,
skal ses som en investering i fremtiden.
Flemming Thøgersen supplerede med, at denne satsning kræver opbakning fra alle led i
organisationen – nyansættelser alene løser ikke problemet.
Erik Arnsted vurderede, at tingene skal gøres på en markant anden måde, hvis Forbundet skal
tiltrække økonomi og medlemmer. Erik gjorde opmærksom på, at der i budgettet er afsat
betydelige midler til medlemshvervning.
Lave Broch fandt det positivt, at papiret indeholder konkrete forslag m.h.t. medlemshvervning og –
fastholdelse. I den forbindelse foreslog Lave, at man prøver at ’genhverve’ udmeldte medlemmer.
Bent Christensen fastslog, at en øgning af antallet af medlemmer styrker Forbundets folkelige
forankring.
Bente Nielsen understregede, at der skal tages stilling til indstillingerne – derefter kan der arbejdes
videre med handlingsdelen, og Torleif Jonasson supplerede med at, handlingsdelen skal udbygges
og konkretiseres, og at papiret tjener til at afgøre, hvor vi står og hvor vi skal hen.
Jørn Boye Nielsen fremdrog, at FN-forbundets særkende er, at Forbundet arbejder på at gøre
opmærksom på nationernes gensidige afhængighed – og at klimaproblematikken bør bruges som
et eksempel herpå.
Papiret ’Elementer i en strategi- og handlingsplan til styrkelse af FN-forbundet’ inkl. de syv
indstillinger blev godkendt. Papiret forelægges for repræsentantskabet på mødet den 31. oktober.
Dog blev det glemt under indstilling nr. fem vedr. besættelse af stillingen som generalsekretær at
udpege et medlem fra bestyrelsen. Indstillingen fra Forretningsudvalget er derfor, at
arbejdsgruppen, som blev nedsat til at udarbejde strategipapiret, og som består af
forretningsudvalget samt Erik Arnsted og Bente Nielsen fra bestyrelsen, udgør
’ansættelsesudvalget’.
Punkt 4: Drøftelse af FN-forbundets fremtidige arbejde med projekter
Med udgangspunkt i projektafsnittet i strategipapiret, som blev behandlet under dagsordenens
punkt 3, papir fra Torben Jacobsen med skitsering af tre konkrete projektforslag samt notat fra
projektudvalget skulle bestyrelsen drøfte i hvilken retning man ønsker FN-forbundets projekter skal
udvikles.
Jørgen Estrup identificerede tre typer af projekter: Kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed – fx for
R2P samt oplysningsprojekter.
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Flemming Thøgersen gjorde opmærksom på, at projektudvalget primært havde koncentreret sig
om kapacitetsopbygningsprojekt i Sydkaukasus.
Torben Jacobsen fremlagde sine tre projektforslag, som havde overskrifterne: Global Ledelse,
Magt & Menneskerettigheder og Post Crisis Recovery.
Lave Broch nævnte muligheden for at gennemføre projekter som knytter sig til FN-begivenheder –
a la FN’s år mod Racisme.
Bente Nielsen orienterede om, at hun og Jørgen Estrup i forbindelse med WFM’s Councilmøde
ultimo oktober vil afholde møder med WFM og WFUNA for at afdække mulighederne for
samarbejde om projekter.
Anni Herfort fortalte, at hun havde drøftet en evt. videreførelse af kapacitetsopbygningsprojektet
’Democratic Culture and the Role of NGO’s in Iran’ – evt. under Det arabiske Initiativ – med
Projektrådgivningen.
Torleif Jonasson mente, at det fremlagte strategipapir indeholdt brugbare projektidéer, herunder
forslag til projektsamarbejde med de øvrige nordiske FN-forbund.
Erik Arnsted slog til lyd for, at det haster at med at identificere projektemner, da planlægningsfasen
er lang.
Jørgen Estrup anbefalede at det undersøges, om opfølgningskonferencen på 2015 Målene i
september 2010 kunne bruges som udgangspunkt for et projekt.
Bente Nielsen pegede på, at det er af afgørende betydning, at projektarbejdet er forankret i
sekretariatet – gerne med medlemmer af bestyrelsen som følgegruppe.
Det blev aftalt, at projektudvalget på baggrund af drøftelsen udarbejder konkrete forslag til
prioriteringer over de tre papirer og til tilrettelæggelsen af det fremtidige arbejde til drøftelse på
bestyrelsesmødet den 7. december.
Punkt 5: Offentligt møde med Richard Goldstone
Tue Magnussen havde fremsendt forslag om at invitere Richard Goldstone til København i
forbindelse med, at han den 3. december kommer til Stockholm for at modtage en
menneskerettighedspris. Tues forslag var, at der i samarbejde med et dagblad skulle arrangeres et
offentligt møde om Goldstone-rapporten og om international retsforfølgelse.
Det blev drøftet, hvorvidt der vil være kapacitet i FN-forbundet til at arrangere mødet, da det
tidsmæssigt falder sammen med COP15. Det blev aftalt, at det undersøges, om Berlingske
Tidende eller Politiken vil gå ind og stå som hovedarrangør af mødet – med FN-forbundet som
medarrangør. Hvis det ikke lader sig gøre i december, tages sagen op igen i det nye år.
(Det har efterfølgende vist sig, at Goldstone ikke kan komme til København i december, så der
satses i stedet på at afholde arrangementet primo 2010.)
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Punkt 6: Arbejdsgrupper
1) Cop15. Orientering om og drøftelse af status på forberedelserne til COP15
Der var udsendt referat fra seneste møde i COP15-arbejdsgruppen. Torleif Jonasson orienterede
bl.a. om, at FN-forbundet er involveret i fire aktiviteter i forbindelse med COP15: Briefing i DGibyen fra Bella Centret; en WFUNA-side event om civilsamfundsinddragelse i klimaforhandlingerne;
Mini-klima MUN samt reception for WFUNA og øvrige samarbejdspartnere inkl. FN-familien.
Torleif opfordrede til, at bestyrelsens medlemmer deltager i COP15-arrangementet på Drop Inn på
FN-dagen.
2) Medlemshvervningsgruppen
Anni Herfort orienterede om, at et nyligt afholdt hvervemøde havde givet bonus i form af 14
indmeldelser, hvoraf otte personer allerede havde indbetalt kontingent.
3) Andet: Menneskerettighedsdagen den 10. december. Drøftelse af hvordan FN-forbundet skal
markere dagen
Tue Magnussen mindede om, at den 10. december er 25 års dagen for torturkonventionen. Tue
foreslog, at FN-forbundet – evt. i samarbejde med RCT – afholder en reception med oplæg v. Ban
Ki-moon eller Manfred Nowak.
Erik Arnsted foreslog, at emnet bliver en vinkling mellem menneskerettigheder og
klimaproblematikken.
Bent Christensen foreslog, at det undersøges, om Institut for Menneskerettigheder markerer dagen
og hvordan.
Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Tue Magnussen, Jørgen Estrup og Anni
Herfort Andersen. Gruppen sonderer mulighederne og udsender evt. forslag til høring i bestyrelsen
pr. e-mail.
4) Public Service
Der var udsendt referat fra seneste møde i Public Service-arbejdsgruppen. Jørn Boye Nielsen
fremlagde to forslag fra gruppen.
Det første var at afholde en foredragsrække til foråret. Der var skitseret seks emner. Det blev aftalt,
at emnerne for de FN-dage, det er aftalt at markere, så vidt muligt skal indarbejdes i
foredragsrækken, og der blev nedsat en lille koordinationsgruppe bestående af Jørn Boye Nielsen,
Morten Thulstrup, Flemming Thøgersen og Anni Herfort.
Det andet forslag var, at der udarbejdes et katalog over, hvilke kompetencer der er i bestyrelsen og
på sekretariatet. Formålet skal bl.a. være at kunne yde støtte for de frivillige, der er involveret i fx
DanMUN. Der var bred opbakning til forslaget.
Morten Thulstrup foreslog, at der udarbejdes informationsmateriale om FN-forbundet på engelsk –
fx til brug for MUN’er.
Punkt 7: Repræsentantskabsmødet lørdag den 31. oktober
Der blev omdelt et forslag til dagsorden og program for mødet. Forslaget blev godkendt, og det
blev drøftet, hvilke emner der kunne tages op i forhold til udtalelser fra mødet. Følgende blev
nævnt: Danmark og FN; Klima – FN og civilsamfundet samt Goldstone-rapporten.
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Punkt 8: Eventuelt
Lave Broch orienterede om en Verdensfredsmarch, som kommer forbi Danmark den 30. oktober.
Der linkes til marchens hjemmeside fra www.una.dk

For referat: Hanne Steinmeier
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