Referat af FN-forbundets repræsentantskabsmøde
lørdag den 31. oktober 2009 i København

Til stede: Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Erik Arnsted, Lave K. Broch, Bent
Christensen, Karsten Fledelius, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich, Klaus Groth, Birgitte
Husmark, Erling Kjær, Flemming Olsen, Helle Martinussen (Brahma Kumaris), Asger
Pedersen (Dansk-Russisk Forening), Ileana Schrøder (Esperantoforeningen for
Danmark), Arne Hansen (Genvej til Udvikling), Jørgen Olsen (Genvej til Udvikling),
Sven-Erik Bolt Magnussen (HKKF), Poul Gerhard Kristiansen (Retsforbundet).
Gæst: Vagn Jelsøe, People’s Climate Action
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen, Yvonne Petersen, Susan Høgholt, Christine
Stilling Jessen, Anne Marie Wium-Andersen.
Ikke til stede: Jørgen Estrup, Torben Jacobsen, Trine M. N. Jensen, Michael T. Jensen,
Tue Magnussen, Morten Thulstrup, Dorthe Munch, Claus Wachmann, Lotte Andersen,
Signe Kjær Jørgensen, Rikke Bruun de Neergaard, Johanne M. Sørensen, Mogens
Hansen, Karin Munkholm, Henrik Pedersen, Klaus Ljørring Pedersen, Inge Skjoldager,
Gyda Kongsted (Kvinderådet), Lars Kjærgaard (SF), Linda Herzberg (Det Mosaiske
Trossamfund), Ruth Gunnarsen (Det Radikale Venstre).
Ordstyrer: Næstformand Torleif Jonasson

Velkomst og indledning
Næstformand Torleif Jonasson bød velkommen til de fremmødte. Han gav ordet videre
til generalsekretær Anni Herfort Andersen, der ligeledes bød velkommen og dernæst
præsenterede sekretariatets nye medarbejdere: Susan Høgholt, Christine Stilling Jessen
og Anne Marie Wium-Andersen. Herefter gennemgik Torleif dagsordenen uden
indsigelser.
Status på strategi- og handlingsplan, herunder forelæggelse af strategi på FNforbundets udvikling
Med udgangspunkt i de fem politiske fokusområder for FN-forbundet: fred og
konfliktløsning, menneskerettigheder, dansk udlændingepolitik under FN-lup, COP15
og fortsat reform af FN, henviste Torleif til aktivitetskalenderen, der bevidnede,
hvordan Forbundets aktiviteter stemte overens med fokusområderne fra
handlingsplanen. Konklusionen var, at alle politiske områder var dækket ind.
Værd at bemærke var iflg. næstformanden, at FN-forbundet var blevet brugt i
medierne, herunder det nye seriøse medie, TV 2 News, hvor FN-forbundet har været i
studiet med hhv. næstformanden selv vedr. kritikken af Ban Ki-moon og formand
Jørgen Estrup vedr. rømningen af Brorsons Kirke på Nørrebro.
Næstformanden opfordrede i den forbindelse medlemmerne til ikke at vente på at høre
Forbundets mening i medierne, men til at bruge hjemmesiden www.una.dk, der bliver
løbende opdateret.
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Ligeledes blev medlemmerne opfordret til at holde Forbundet opdateret og indsende
dokumentation for, hvad de laver af aktiviteter, også af hensyn til legitimering over for
eventuelle myndigheder.
Derudover berettede næstformanden om skoletjenesten, der i samarbejde med
DanMUN stod bag et større arrangement på Krogerup Højskole i sommers, hvor der
med succes blev afholdt et klima-MUN. DanMUN har desuden netop afholdt deres
årlige, internationale konference i København.
Skoletjenesten har derudover været rundt med spillet ”I samme båd” og diverse
foredrag. Hvis der var interesse for det, var nysgerrige medlemmer velkomne til at tage
med ud på et sådan skolearrangement.
For medlemsaktiviteter i Århus og omegn vil det være Christian Tang Stenz, der skal
kontaktes.
Flemming Olsen var nysgerrig efter, hvordan hvervningen af nye frivillige var foregået.
Hertil redegjorde Christine Stilling Jessen, at hvervningen, der i første omgang er
orienteret mod studerende, havde været opsøgende på selve uddannelsesstederne,
hvorefter der med succes var blevet fulgt op af et oplysningsmøde på sekretariatet.
Fsva. de organisatoriske fokusområder havde arbejdsgruppen udarbejdet en strategiog handlingsplan, der var blevet godkendt af bestyrelsen.
Strategien fremsætter tre hovedpunkter:
- Udvikling af FN-forbundet til en projektbærende organisation. Forbundet har en
god erfaring med projekter, både af mindre og større karakter. Målet er en årlig
omsætning på 4 – 5 mio. kr.
- Oplysning
- Hvervning og fastholdelse af medlemmer.
Særligt for projekt-porteføljen vil finansiering blive afgørende, hvorfor fundraising også
er inkorporeret i handlingsplanen, sammen med talentmobilisering og styrkelse af
sekretariatet.
Torleif gjorde opmærksom på, at nuværende generalsekretær Anni Herfort Andersen
efter eget ønske træder tilbage per 1. april 2010, hvorefter hun efter planen vil indgå i
FN-forbundets projektarbejde frem til 1. januar 2011.
Flemming Thøgersen præsenterede budgettet, udarbejdet i samhold med den nye
strategi- og handlingsplan. Den store post var på personalesiden, hvor der i en periode
fra 1. april til den 1. januar ville være en lang overgangsperiode for den nye
generalsekretær, mens Anni Herfort stadig ville være tilknyttet.
Fra bestyrelsens side var det en beslutning om at investere og således generere et
momentum for Forbundets indtægter. Det beregnede underskud var et udtryk for
forsigtighed; projektvirksomhed tager tid, før det genererer indtægter, men til 2012
skulle der gerne være budgetbalance.
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Flemming Olsen spurgte, om medlemshvervningen fremover skulle drives på frivillig
basis alene, eftersom det ikke var skrevet direkte ind i budgettet. Hertil svarede Anni
Herfort, at meningen med den opsøgende indsats, der var blevet gjort i år, netop var
første skridt i en systematisk indsats for at hverve nye medlemmer. Sekretariatet vil
støtte lokalkredsene f.s.v.a. aktiviteter i forbindelse med hvervningen i det omfang, det
er muligt, mens arbejdskraften vil baseres på frivillige kræfter.
Herefter lagde næstformanden op til, at repræsentantskabet bød ind med deres
umiddelbare tanker om den generelle orientering eller om strategi- og
handlingsplanen.
Birgitte Husmark foreslog studieture til oplagte steder som FN’s hovedkvarterer i New
York og Geneve, men også til eksempelvis Uganda, hvor FN også er, som en mulighed
for at genere medlemmer. Dette blev støttet af Lave Broch, der også påpegede, at det
kunne være en god form for medlemspleje, og foreslog endvidere, at man udnyttede
FN’s tilstedeværelse lige her i København og i Norden.
Hertil svarede næstformanden, at, ja, studieture var oplagte muligheder, men kræver
samtidig mange ressourcer fra sekretariatet. Dette blev støttet af Generalsekretæren,
der påpegede, at planlægningen nødvendigvis må være forankret i sekretariatet, og at
der i øjeblikket i samarbejde med nogle af de nye frivillige er gang i planlægningen af en
studietur. Studieture som fast tilbagevendende begivenhed ville være ideel, men det vil
kræve penge udefra.
Flemming Olsen pointerede, at studieture ville være en god motivationsfaktor for de
frivillige mht. fastholdelse.
Anni Herfort orienterede om det nye initiativ fra sekretariatets side, hvor der udpeges
en ’FN-ambassadør’ på de enkelte studier til videre – og direkte – rekruttering. I den
forbindelse gjorde Erling Kjær opmærksom på, at det virkede som om, der i Århuskredsen var et meget målrettet fokus på studerende alene, men at der jo også kunne
være flere og andre kredse, der var værd at tage fat på. Hertil svarede
generalsekretæren, at fokusset, der i øjeblikket er på studerende, absolut ikke skal
udelukke andre; FN-forbundet skal være et samspil mellem generationerne, men
arbejdet med rekruttering af nye medlemmer er et spørgsmål om ressourcer, og der er
blevet gjort det, der er kapacitet til. Dette blev støttet af næstformanden.
Erling Kjær spurgte til FN-forbundets arbejde med 2015 Målene, og om der var et
samarbejde med andre NGO’er heromkring. Hertil svarede Torleif Jonasson, at der i
øjeblikket er et helt bevidst fokus på COP15, der jo heller ikke er irrelevant for 2015
Målene og bæredygtig udvikling. På den anden side af klima-konferencen vil fokusset
helt naturligt igen falde på 2015 Målene, og der arbejdes i øjeblikket med et fælles
initiativ.
Jørgen Olsen gjorde opmærksom på fornyelsen af U-landsnyt.dk, hvor der også kører en
udviklingsdebat, der ikke har været i mange år.
Bent Christensen gav sit besyv med mht. rekrutteringen af medlemmer og pointerede,
at det var vigtigt at være landsdækkende. Dette blev fulgt op af Lave Broch, der
understregede, at medlemmerne er det vigtigste, FN-forbundet har, og
medlemshvervningen derfor et vigtigt element. Strategi- og handlingsplanen så han
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som en god start. Derudover bemærkede Lave, at hjemmesiden var kommet rigtigt godt
op at køre, og syntes, at det ligner en god udvikling, FN-forbundet er i i øjeblikket.
Næstformanden takkede for opbakningen til papiret og håbede at kunne vise fremgang
til næste repræsentantskabsmøde. Derefter rundede han af med at sige, at han var klar
over, at det nogle gange er lidt svært helt at vide, hvad man kan bruge sit medlemskab
til som kollektivt medlem, men opfordrede til ikke at holde sig tilbage.
Fremlæggelse af udtalelser
På bestyrelsens vegne fremlagde Torleif Jonasson forslag til udtalelse om
civilsamfundets rolle i klima-konferencen i København til december, mens Bente Rich
fremlagde forslag til udtalelse om Goldstone-rapporten vedr. Gaza-konflikten.
Der var forskellige kommentarer og rettelser særligt til klima-udtalelsen, og der blev
nedsat en redaktionsgruppe, der efter frokost fremlagde en revideret version.
De to udtalelser: ’Klima-konference uden folket?’ og ’Danmark bør støtte Goldstonerapporten og FN’s kamp imod krigsforbrydelser’ blev enstemmigt vedtaget. Goldstoneudtalelsen vil videre blive sendt til det israelske FN-forbund. Begge udtalelser er
vedhæftet.
Evt.
Næstformanden orienterede kort om FN-forbundets aktiviteter med og under COP15.
FN-forbundet havde trukket sig fra samarbejdet med Civilsamfundets Klimaforum,
efter nogle ikke så heldige udtalelser fra lederskabets side uden konsultation af
medlemmerne, herunder FN-forbundet.
FN-forbundet er fortsat med i People’s Climate Action (PCA), hvor Forbundet sidder i
bestyrelsen. Ideen bag PCA var at skabe en platform for det brede civilsamfundsarbejde
og engagement.
Arbejdsgruppen, nedsat af bestyrelsen, er ansvarlig for Forbundets aktiviteter i
forbindelse med COP15, og vil koncentrere sig om følgende fem konkrete aktiviteter for
NGO’er:
- Daglig briefing om NGO-aktiviteter i forhold til COP15, der skal hjælpe til at
skabe et link ud til forhandlingerne i Bella Centeret fra DGI-byen, hvor
civilsamfundet vil være samlet i deres eget forum
- WFUNA side event / workshop, hvor det finske FN-forbund er tovholder. Emnet
vil være civilsamfundets involvering i klimaforhandlingerne
- Afholdelse af et ModelUN om klima
- Støtte til demonstrationen den 12. december i forbindelse med ’the Global Day
of Action’
- Reception for søsterforbund og andre venner, hvor også generalsekretæren, Ban
Ki-moon vil blive inviteret
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Der blev gjort opmærksom på, at den 10. december er FN’s Menneskerettighedsdag og
samtidig markerer dagen 25-året for FN’s konvention mod tortur. Den dag bør holdes
fri til markeringen heraf.
Derudover oplyste næstformanden, at FN-forbundet har fået akkreditering for i alt 25
personer til klima-konferencen enten via FN-forbundet eller via 92-gruppen. Når man
deltager i konferencen, vil der være en formidlingsforpligtigelse over for Forbundet.
Oplæg v. Vagn Jelsøe, næstformand for People’s Climate Action
Vagn Jelsøe, der til daglig arbejder i det den uafhængige organisation,
Forbrugernævnet, fortalte om, hvordan de i Forbrugernævnet ’angriber’
klimaproblematikken og bl.a. med fødevaremærkning alt efter varernes klimavenlighed
forsøger at udbrede bevidstheden hos forbrugerne og på den måde at få dem til at tage
ansvar.
Vagn Jelsøe oplyste bl.a., at PCA var nedsat af 40 små og store danske NGO’er. PCA
koordinerer aktiviteter for borgere i hele Danmark op til klima-topmødet og for
københavnere og de internationale besøgende ved COP15. Sekretariatet m.m. er
finansieret af tilskud fra Udenrigsministeriet. Endvidere, at PCA først og fremmest
udfører praktisk arbejde og arbejder på at skabe praktisk fodslag.
Hertil supplerede Torleif Jonasson, at hvis logistikken ikke fungerer, kan det være
vanskeligt at lave et stykke politisk arbejde, så PCA også er en fælles platform – et NGOcivilsamfundsforum - for bl.a. at diskutere forskellige politiske meninger. Endvidere
nævnte Torleif, at man i forbindelse med COP15 har glemt erfaringerne fra Det Sociale
Topmøde i 1995, hvor der var et kæmpestort NGO-forum på Holmen.
Derudover berettede Vagn Jelsøe om sin post i PCA’s bestyrelse, hvortil også Torleif
Jonasson kunne bidrage som oplægget gik videre over i en bredere debat, herunder om
arbejdsfordeling, organisationssammenfatning og rollefordeling mellem blandt andet
92-gruppen, PCA og Klima-Forum09. Fx prøver PCA at koordinere overnatning for
NGO’er, mens Klima-forum09 tager sig af NGO-ønsker om en stand, og ude i Bella
Centeret er det 92-gruppen, der koordinerer. Det blev endvidere oplyst, at PCA og
Københavns kommune er de to store steder, hvor man kan blive orienteret om
arrangementerne i forbindelse med Klima-topmødet. Bl.a. udgiver Københavns
kommune en oversigt over aktiviteter, og Torleif Jonasson opfordrede forsamlingen til
at indsende medlemsaktiviteter i forbindelse med COP15.
Karsten Fledelius orienterede om, at der under klima-topmødet vil være en stor
økumenisk gudstjeneste i Vor Frue Kirke i København, som transmitteres direkte på
DR1, søndag den 13. december – samme dag som kirkerne i Danmark vil ringe med
klokkerne kl. 15.00. Helle Martinussen orienterede om, at Brahama Kumaris under
klima-topmødet har en lille stand i Bella Centeret samt en stand hos NGO’erne i DGIbyen. Jørgen Olsen orienterede om, at Genvej til Udviklings partner afholder afrikansk
julemarked søndag den 29. november kl. 12 på Verdenskulturcenteret, Nørre Alle 7 i
København.
Torleif Jonasson afsluttede herefter mødet med at takke for i dag.
For referat: Yvonne Petersen og Anne Marie Wium-Andersen
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