Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2010
Oktober 2008 – oktober 2010
1. Indledning
Den seneste landsmødeperiode har igen været præget af dansk udenrigspolitik, der ikke i
synderlig grad prioriterer det multilaterale FN-spor. Det har vi set på både det sikkerhedspolitiske
område og mht. bæredygtig udvikling, hvor Danmark i 2009 var værter for FN’s klimakonference.
Det er heller ikke blevet lettere som NGO at indgå i dialog med regeringen, der hellere tager
beslutninger uden alvorlig inddragelse af nuancerende betragtninger. Indenrigspolitisk er vi
betænkelige ved de mange stramninger i udlændingelovgivningen.
På den anden side er det glædeligt at bemærke, at regeringen i 2009 trods pres om at udvandre,
fortsatte sin stædige forhandlingsvilje frem mod et brugbart slutdokument på ”Durban 2”konferencen og i 2010 indgik i en konstruktiv proces omkring FN’s 2015 Mål.
Ikke alle Forbundets aktiviteter er beskrevet i nærværende beretning. De gennemgås i kronologisk
rækkefølge i ”FN-forbundet aktiviteter og repræsentation samt oversigt over pressedækning og
politiske udtalelser ultimo oktober 2008 – oktober 2010”. Aktivitetsoversigten vil foreligge på
landsmødet.

2. Politiske fokusområder
2.1 Fred og konfliktløsning
SHIRBRIG
FN-forbundet har i perioden oktober 2008 - oktober 2010 været meget aktiv inden for freds- og
konfliktområdet. Det første store spørgsmål var spørgsmålet om lukning af den permanente FNstyrke SHIRBRIG, der havde hovedkvarter i Høvelte. Danmarks regering havde taget initiativ til en
lukning lige før sommerferien 2008. FN-forbundet havde allerede før landsmødet i oktober 2008
afholdt møde med ledelsen af SHIRBRIG og fået kvalificerede oplæg af SHIRBRIG i bestyrelsen
og på landsmødet. Vi havde også taget spørgsmålet op i Danmarks Fredsråd, der også inviterede
SHIRBRIG til at holde et oplæg ved et internationalt seminar. FN-forbundet samlede de andre
nordiske FN-forbund til fælles udtalelser i pressen og vi tog direkte kontakt til politikere. Der blev i
Berlingske Tidende, Ekstra Bladet og DR citeret fra formandens tale og den efterfølgende debat til
landsmødet.
Desværre lykkedes det ikke at forhindre en lukning af SHIRBRIG. SHIRBRIG inviterede os til
lukningsceremonien, hvor Erik Arnsted og Lave K. Broch deltog på vegne af FN-forbundet.
SHRIBRIG gav FN-forbundet en medalje for vores ihærdige kampagne for bevarelsen af denne
eneste permanente FN-styrke, og som en ekstra tak modtog vi også SHIRBRIG’s porcelæn i
forbindelse med lukningen.

Danmarks Fredsråd
FN-forbundet har gennem perioden været aktiv i Danmark Fredsråd. FN-forbundet er
repræsenteret af Lave K. Broch, der er en af to næstformænd i Fredsrådet, og desuden er Bent
Christensen fra FN-forbundets bestyrelse Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentant og Fredsrådets
formand. Fredsrådet har i perioden bl.a. taget fat i spørgsmål som Israel-Palæstina-konflikten og
atomvåben-spørgsmålet. Fredsrådet har ikke noget eget sekretariat og kan derfor kun handle, når
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nogen af medlemsorganisationerne yder en indsats. Danmarks Fredsråds hjemmeside findes på
www.danmarksfredsraad.dk

Arbejdsgruppen, Afghanistan og råd til kommende regering
FN-forbundets arbejdsgruppe blev genetableret i marts 2010. Med i arbejdsgruppen er: Erik
Arnsted, Lave K. Broch, Bent Christensen, Cecilie Fenger, Karsten Fledelius, Torben Jacobsen,
Jørn Boye Nielsen og Morten Thulstrup. Arbejdsgruppens første projekt var et udspil til bestyrelsen
om FN-forbundets holdning i forhold til Afghanistan og dernæst har arbejdsgruppen foreslået, at
FN-forbundet kommer med råd til den kommende regering inden for området, hvilket er indskrevet
i forslaget til Strategi- og handlingsplan.
Oktober 2010 var FN-forbundet vært for den norske top-diplomat Kai Eide, der i perioden 2008 2010 var chef for FN’s indsats i Afghanistan. Det lykkedes at gennemføre et intensivt program, der
inkluderede et frokostmøde i FN-forbundets lokaler med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og
medlemmer af FN-forbundets Venner, interview til Berlingske Tidende, Politiken og i DR Deadline
samt et offentligt arrangement i samarbejde med Politiken med over 100 deltagere.

Konflikten i Mellemøsten, herunder danske virksomheders investeringer
FN-forbundet har i perioden flere gange diskuteret og reageret på situationen i Mellemøsten. Vi
opfordrede regeringen til at bakke aktivt op om Goldstone-rapporten og dets ønske om
retsforfølgelse af krigsforbrydelser begået af Hamas og Israel, herunder også med en direkte
henvendelse til daværende udenrigsminister Per Stig Møller forud for FN's sikkerhedsråds
opfølgning den 5. februar 2010. Herpå understregede udenrigsministeren i sit personlige svar, at
"det er regeringens klare opfattelse, at ingen skal kunne undslå sig ansvar for alvorlige krænkelser
af folkeretten."
FN-forbundet reagerede på Israels angreb på nødhjælpsskibet Mavi Marmara, kritiserede
Københavns Kommunes investeringer i firmaer, der understøtter de israelske bosættelser, og er i
dialog med DanWatch om nærmere at undersøge de enkelte danske firmaer, der er involveret.

2.2 Menneskerettigheder
Dansk udlændingelovgivning
Siden 2001 er udlændingelovgivningen ændret 14 gange, dvs. der er gennemført nye stramninger i
gennemsnit hver ottende måned. For øjeblikket arbejder man på endnu en stramning omkring
uledsagede børn og unge. Herudover sker der løbende lovændringer, der påvirker udlændinges
oplevelse af at være pariaer i forbindelse med finanslovforlig og lovpakker, der ikke umiddelbart
har noget med udlændingelovgivningen at gøre, f.eks. regeringens spareplan.
FN-forbundet stillede krav om respekt for UNHCR's henstillinger, herunder specielt i forhold til de
irakiske flygtninge i adskillige debatindlæg i pressen og i vedtagelser, udtalelser m.v.
I samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, Amnesty International og FN-forbundet
blev der på FN-dagen i 2008 afholdt en konference 'Konventioner under pres' på Christiansborg.
I april 2010 kom den største lovændring siden 2002 (hvor man afskaffede de facto
flygtningestatus). I forbindelse med vedtagelsen i april 2010 interesserede pressen sig mest for
den korte høringsfrist - i praksis seks arbejdsdage - mens befolkningen ikke gennem medierne fik
noget klart indtryk af indholdet i loven. Denne manglende presseinteresse kan fra et
”demokratisynspunkt” betragtes med bekymring, da kun ganske få medlemmer af den ikke berørte
majoritetsbefolkning har et personligt kendskab til den berørte gruppe og dermed til
konsekvenserne af lovgivningen. Loven består af 17 kapitler, og teksten er sine steder forvirrende
og et uklart sammensurium af helt nye tiltag og stramninger af eksisterende regler. Som noget nyt
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bruges begreberne ansvar og vilje til at opdele målgruppen, så loven er et opgør med en
demokratisk velfærdsstats basale idé. Ligeledes bryder loven med princippet om, at flygtninge skal
behandles som landets egne statsborgere, når det gælder sociale ydelser, f.eks. pension.
Væsentlige ændringer:
Skærpede krav til tidsubestemt opholdstilladelse
Der indføres et pointsystem, som giver mulighed for denne opholdstilladelse allerede efter fire år i
modsætning til tidligere syv år. Imidlertid er kravene så skærpede omkring danskprøve, aktivt
medborgerskab og den regel, at man ikke de seneste tre år har modtaget offentlig hjælp efter lov
om aktiv socialpolitik eller integrationsloven (f.eks. tilskud til et kørekort), at kun ganske få kan
opnå disse point. En stor gruppe voksne flygtninge vil aldrig kunne opnå disse points, og de må i
stedet ansøge om forlængelse af den midlertidige opholdstilladelse med deraf manglende tryghed
og en fortsat identitet som ikke-medborgere.
En tidsubestemt opholdstilladelse er en forudsætning for at kunne søge dansk statsborgerskab, og
lovgivningen gør det vanskeligere at opfylde Flygtningekonventionens artikel 34, hvorefter stater
skal lette adgangen til at søge statsborgerskab for flygtninge.
Skærpede udvisningsregler
Alle udlændinge, der dømmes for socialt bedrageri, uanset omfanget, skal udvises. Ligeledes kan
deltagelse i en aktion som den, vi så ved rydningen af Brorsonkirken, efter terrorloven føre til
udvisning.
Inddragelse af opholdstilladelse
Børn, der af forældre har været sendt på mere end tre måneders ophold i forældrenes hjemland,
kan miste opholdstilladelsen.
Flygtninge med asylstatus (§7) kan miste den permanente opholdstilladelse efter selv få dages
besøg i hjemlandet.
Adgang til humanitært ophold
Som hidtil gives kun helbredsbetinget humanitært ophold ved meget svære sygdomme, som
kræver en særlig behandling. Man har hidtil taget et vist hensyn til, om denne behandling var reelt
tilgængelig for ansøgeren i hjemlandet. Men nu bruger man kun begrebet tilgængelig, dvs. at det
hidtidige hensyn til, om ansøgeren kan betale behandlingen eller få adgang til de nødvendige
sundhedsydelser i det land, han flygtede fra, falder bort.
Ansøgeren har hele tiden selv skullet finde en læge, der var villig til at undersøge vedkommende
og udfærdige en erklæring, som ansøgeren selv skal betale. Denne erklæring skal nu være mere
omfattende og besvare 17 spørgsmål, hvilket gør det yderligere urealistisk for ansøgeren.
Opholdet gives kun for 6 – 12 måneder, hvorefter ansøgeren skal fremskaffe en ny erklæring.
Mange af stramningerne må betragtes som værende på kollisionskurs med flere internationale
konventioner, vi har underskrevet.
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Udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd
FN’s menneskerettighedsråd blev stiftet ved beslutning i FN’s generalforsamling den 3. april 2006
til afløsning af FN’s menneskerettighedskommission, som derefter afsluttede sit arbejde den 16.
juni 2006. Rådet består af 47 medlemsstater, og valgperioden er 3 år. Det var håbet, at det nye
Råd kunne tilføre menneskerettighedsarbejdet mere dynamik og effektivitet. Dette håb er indtil nu
desværre ikke blevet indfriet, idet Rådets arbejde er hæmmet af, at der som medlemmer blandt
andre er indvalgt stater, der, på grund af deres egne ringe menneskerettighedsstandarder, end
ikke opfylder betingelserne for at være medlem, og nogle af disse medlemsstater beklæder oven i
købet ledende poster i Rådet. Disse problemer kan forhåbentlig blive løst i forbindelse med
Generalforsamlingens vurdering af Rådets status, som vil blive påbegyndt i 2011.
Ved stiftelsen blev der ellers knyttet store forventninger til, at Rådet kunne styrke FN’s
menneskerettighedsarbejde, og som en nyskabelse indførtes en periodisk gennemgang af
samtlige FN’s medlemsstaters menneskerettighedssituationer, hvor Danmark kommer på
dagsordenen i 2011.
Den 13. februar 2009 afholdt FN-forbundet møde med lederen af den danske delegation i
Menneskerettighedsrådet, ambassadør Arnold Skibsted, til drøftelse af arbejdet i Rådet og af
forberedelsen af gennemgangskonferencen Durban II i april 2009 som opfølgning på
verdenskonferencen i 2001 i Sydafrika til bekæmpelse af racisme, racediskrimination, fremmedhad
og beslægtede former for intolerance.
På initiativ af FN-forbundet blev der forud for Durban II - i regi af Institut for Menneskerettigheder nedsat en baggrundsgruppe til formidling af oplysninger vedrørende konferencen. Gruppen bestod
af Institut for menneskerettigheder, RCT, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om
Racediskrimination samt FN-forbundet. Som led i forberedelserne til Durban II afholdt FNforbundet desuden på den internationale dag for afskaffelse af racediskrimination den 21. marts
2009 et cafémøde med ambassadør Tyge Lehmann og centerleder Niels-Erik Hansen som
oplægsholdere.

Durban II-konferencen april 2009
Formålet med konferencen var at give Durbandeklarationen og dens handlingsplan et
”serviceeftersyn”. Siden Durbankonferencen i 2001 har processen med arbejdet mod racisme
været udsat for betydelig misinformation, som i et vist omfang var ved at afspore forberedelserne til
konferencen. På trods af dette lykkedes det FN’s højkommissær for menneskerettigheder,
Navathen Pillay, og hendes medarbejdere at forhandle sig frem til et slutdokument, som blev
underskrevet af 182 stater. Alligevel valgte nogle af disse stater at udeblive fra selve konferencen.
Slutdokumentet bringer racismespørgsmålet tilbage i fokus trods de politiske kampe, der til det
sidste søgte at overtrumfe de virkelige problemer vedrørende racisme.
Embedsmænd fra Højkommissariatet understregede, at man for at komme videre i arbejdet mod
racisme må etablere et tættere samarbejde med NGO’er og civilsamfundet generelt om
indberetning af dokumenterede overgreb, så man kan arbejde på et evidensbaseret grundlag.
Stater indberetter ikke disse racismebetingede diskriminationer i det nødvendige omfang, og det
største problem ved dokumentet er FN’s manglende mulighed for overvågning. Man har ligeledes
et behov for tilbagemelding fra NGO’er om problemer med den aktuelle udgave af deklarationen.
Højkommissariatet betragter ytringsfrihed som en hjørnesten for de universelle
menneskerettigheder – og man finder, at ytringsfrihed og religionsfrihed er gensidigt afhængige.
For at håndtere de gennem de seneste 10 år tiltagende problemer, hvor det har været et konstant
problem at trække grænsen mellem kritik og opildnen til hadefulde ytringer, har man oprettet to
stillinger som ”special rapporteurs” til at belyse oplevede interessekonflikter. Dels på området
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ytringsfrihed og dels på området religion og tro. Artikel 20 skal forpligte stater til at handle på
enhver opildnen til hadefulde ytringer.
På konferencen blev det igen og igen fremhævet, at man frygter stigende racisme som følge af
den globale krise, og frygten blev begrundet med eksempler fra flere verdensdele.
På konferencen var der et omfattende sideprogram, som gav et indtryk af mange vellykkede
projekter, der har til formål at forebygge udviklingen af racisme i lokalsamfund over hele kloden.
Interesserede kan læse derom på organisationens hjemmeside. Her kan man ligeledes finde
talerne i deres fulde længde. Har man kun tid til at læse en enkelt tale, kan det anbefales at
fokusere på den norske udenrigsminister, Jonas Störe, som derudover havde inkluderet en større
gruppe norske NGO-medarbejdere i sin delegation, hvilket gav en helt anden styrke end den
ukoordinerede danske deltagelse.

Menneskerettighedsrådets vurdering af menneskerettighedssituationen i Danmark
(UPR)
Ved Menneskerettighedsrådets samling i maj 2011 vil en række lande, heriblandt Danmark, blive
underlagt en vurdering af, om de lever op til deres internationale forpligtelser på
menneskerettighedsområdet.
Efter forslag fra FN-forbundet har Institut for Menneskerettigheder igangsat udarbejdelse af et
fælles bidrag fra de danske NGO’er i institutrådet. 11 medlemsorganisationer har givet tilsagn om
at medvirke, og FN-forbundet har bidraget med en oplistning af i alt 13 aktuelle problemer i forhold
til retssikkerheden i Danmark. Fristen for indsendelse af det samlede NGO-bidrag til
Højkommissærens kontor er den 8. november.
Regeringen vil gennemføre en række såkaldte ’borgernære’ aktiviteter, herunder høringer, som
baggrund for udarbejdelse af det officielle danske bidrag. Institut for Menneskerettigheder
udarbejder sit eget bidrag til UPR-processen.

2.3 Bæredygtig Udvikling
COP 15
FN’s klimakonference, COP15, var en af de største internationale begivenheder i 2009, og det
største internationale møde i København nogensinde.
FN-forbundet havde en værtsrolle i forhold til deltagerne fra andre landes FN-forbund. Gennem
WFUNA var tilmeldt observatører fra Australien, Bulgarien, Finland, Norge, Rusland, Sverige,
Tyskland og USA; dertil deltog gennem det finske FN-forbunds projekt observatører fra Brasilien,
Indien og Tanzania. Vi sørgede for at formidle relevante informationer til dem (bl.a. via særlig
COP-15-hjemmeside med tilhørende blog), sikre fordelingen af adgangstegn til Bella Centret, da
der blev indført adgangsbegrænsning, og afholdt en velkomstreception i FN-forbundets lokaler.
FN-forbundet indgik også i 92-gruppens delegation og deltog her i den daglige diskussion og
koordinering op til og under COP’en. Vi var medunderskriver på 92-gruppens fælles positionspapir,
med nogle af de danske NGO’ers vigtigste krav til en global, retfærdig klimaaftale.
FN-forbundet var med til at stifte det brede NGO-samarbejdsforum ”People’s Climate Action”, hvor
vi blev valgt til bestyrelsen. FN-forbundet var også med til at stifte ”Civilsamfundets Klimaforum”,
der var hovedansvarlig for Klimaforum ’09 i december i DGI-byen.
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Sammen med det finske FN-forbund og deres projektpartnere i Brasilien, Indien og Tanzania stod
vi som arrangør af en workshop om civilsamfundets involvering i klimaforhandlingerne, der blev
afholdt under Klimaforum ’09. Vi var også inviteret til at deltage i Højskolernes ”Klima for
Dummies”- paneldebat sammen med Danmark Tekniske Universitet.
FN-forbundet støttede og deltog i ”Global Day of Action” den 12. december, hvor vi sammen med
knap 100.000 andre gik fra Christiansborg til Bella Centret for at markere vores støtte til et godt
resultat. Under demonstrationen oplyste vi om FN-forbundet og argumenterede ved hjælp af Tshirts og quiz for FN som forum for multilaterale forhandlingsløsninger.
Vi støttede lanceringen af filmen ”Age of Stupid” og promoverede FN’s kampagne ”Seal the Deal”.
Vi samarbejdede med DanMUN om et Model United Nations om klima, afholdt i august på
Krogerup Højskole med 75 deltagere og i december hos HK-København med 50 deltagere. FNforbundet udsendte pressemeddelelse med protest mod indskrænkninger i civilsamfundets
mulighed for deltagele i COP’en og deltog efterfølgende i TV2 og TV2 News i debatten om FN’s
nødvendige rolle.

2015 Målene
Den store udviklingspolitiske begivenhed i 2010 var FN's højniveaumøde om status for 2015
Målene (også kaldet 2015 Måls-topmødet eller MDG-topmødet), der blev afholdt i New York 20. 22. september 2010 i forbindelse med FN’s generalforsamling.
Danmark spillede en ledende rolle i forbindelse med mødet, fordi Danmarks FN-ambassadør
Carsten Staur sammen med Senegals FN-ambassadør Paul Badji faciliterede processen op til
topmødet, herunder også arbejdet med slutdokumentet.
I topmødeugen befandt fem danske ministre sig i New York: Sammen med statsminister Lars
Løkke Rasmussen deltog udviklingsminister Søren Pind (V) i topmødet, mens udenrigsminister
Lene Espersen (K) deltog i åbningen af FN's generalforsamling. Klima- og energiminister Lykke
Friis (V) og miljøminister Karen Ellemann (V) deltog i sideløbende konferencer om det næste
ministermøde om klimaet - COP16 i Mexico - og om miljø/biodiversitet. Derudover indgik danske
politikere, inklusive Udenrigsudvalget, samt yderligere organisationsrepræsentanter fra
civilsamfundet og erhvervslivet i Danmarks delegation til FN’s generalforsamling og MDGtopmødet. Jørgen Estrup deltog for FN-forbundet.
I dansk NGO-sammenhæng havde topmødet stor bevågenhed. FN-forbundet har beskæftiget sig
med 2015 Målene siden undfangelsen i 2000, og blandt de tidlige aktiviteter var medvirken til at
etablere hjemmesiden 2015.dk. I maj 2010 var vi samen med FN-forbundets folketingsgruppe
værter for en stor 2015 Måls-konference på Christiansborg med deltagelse af Søren Pind, Karsten
Lauritzen, Carsten Staur, Poul Nielson, Lars Engberg Pedersen samt omkring 130 politikere,
embedsfolk, forskere, NGO’er og virksomhedsrepræsentanter. Op til topmødet samarbejdede vi
gennem 92-gruppen, herunder omkring udarbejdelsen af et fælles positionspapir, og vores
deltagelse i topmødet var delvist på et fælles 92-gruppe-mandat. Gennem NGO-forum var vi
involveret i den storstilede offentlige kampagne ”Verdens Bedste Nyheder”, der kulminerede 10.
september, hvor vi stod for uddelingen af 3600 poser morgenbrød og særnummer af MetroXpress
på Kongens Nytorv, hvor 30 frivillige deltog, heriblandt Frank Aaen fra FN-forbundets
folketingsgruppe. Senere samme dag stod Københavnskredsen for en 2015 Måls Stafet på
Gammel Torv.
Som led i processen op til selve topmødet har FN afholdt en række interaktive høringer, og Torleif
Jonasson deltog for FN-forbundet med observatørstatus i den høring, der blev afholdt for
civilsamfundet og den private sektor, juni 2010.

6

Institut for Flerpartisamarbejde
FN-forbundet spillede en aktiv rolle i samarbejdet med de øvrige institutioner i NGO-forum i
udarbejdelsen af høringssvar om forslag til "Lov om Institut for Flerpartisamarbejde", der som
formål har at styrke dansk demokratistøtte i udviklingslandene. Det er et godt formål, men
desværre er de skitserede rammer for instituttets arbejde alt for snævre og ufleksible, og
kapacitetsopbygningen af politiske partier har fået en alt for stor vægt i forhold til
kapacitetsopbygning af demokratiske institutioner generelt. FN-forbundet var aktiv i processen, og
NGO-forums høringssvar tog udgangspunkt i FN-forbundets vurdering af instituttet.

2.4 Civilsamfundets globale rolle
Ved etableringen i 1945 var FN en organisation forbeholdt stater. FN-pagten åbner dog op for ikkestatslige organisationers (NGO’ers) involvering i FN’s økonomiske og sociale råds arbejde, og der
har gennem årene været et frugtbart samarbejde mellem FN og NGO’er. NGO’er arbejder lokalt og
kender derfor de problemer, almindelige mennesker står over for. NGO’er bidrager særligt med
disse erfaringer i nationale diskussioner, og med problemernes stigende grænseoverskridende
karakter øges også vigtigheden af, at NGO’er bidrager med erfaringerne i regionale og globale
fora. Hermed sikres, at forhandlinger og beslutninger kan tages på bedst mulige grundlag.
NGO’ers deltagelse er nødvendig, hvis beslutningerne efterfølgende skal kunne gennemføres; ikke
mindst set i lyset af, at nationalstatens kapacitet er svækket, hvorfor et styrket samspil mellem
regeringer og civilsamfund er nødvendigt for fortsat udvikling. FN’s generalsekretær fremlagde
derfor i 2004 en rapport om styrkelse af relationerne mellem FN og civilsamfundet, der indeholdt
en lang række forslag, bl.a. om øget involvering af NGO’er i interstatslige organer. Disse forslag er
dog i det store hele ikke blevet gennemført på grund af modstand fra medlemslande. Danmark har
heller ikke promoveret gennemførelsen af forslagene.
Danmark har ellers i mange år haft en forståelse for dette samarbejde mellem samfundsaktørerne.
Det ligger i vores historie, hvor danskernes frivillige organisering og arbejde har været
medvirkende til udviklingen af det moderne Danmark. Den seriøsitet Danmark har udstrålet, ved at
involvere alle relevante parter i problemernes afdækning, i formuleringen af løsningsforslag, og i
den praktiske implementering af løsningerne, er i tiden op til COP-15 sat yderligere over styr.
Yderligere, da vi de senere år har set begrænsninger i inddragelsen, især i forbindelse med
nedlæggelse af rådgivende råd og udvalg og med begrænsninger i den økonomiske støtte til
organisationer og globale områder. Bl.a. finansieringen af deltagelsen i FN’s generalforsamling er
for få år siden fjernet.
En god tradition om bredt sammensatte danske delegationer til internationale klimaforhandlinger,
og som Danmark gerne selv fremhæver i blandt andet afrapporteringen om overholdelsen af
Århus-konventionen, er brudt i forbindelse med COP15. Danske civilsamfundsrepræsentanter blev
smidt ud af delegationen op til og under COP15. Sidst Danmark var vært for en stor FNkonference, Det Sociale Topmøde i 1995, havde man sikret sig en bred og repræsentativ
delegation, hvilket man også havde da Danmark var formandsland for EU-landene under FN’s
bæredygtighedstopmøde i Johannesburg 2002.
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3. Organisatorisk
3.1 De styrende organer
FN-forbundets repræsentantskab har afholdt to møder i 2009 samt et møde i foråret 2010.
Forretningsudvalget har i perioden afholdt 15 møder og bestyrelsen 16 møder. I december 2008
nedsatte bestyrelsen følgende arbejdsgrupper i forhold til fokuspunkterne:
Fred og konflikt
Freds- og konfliktløsning/forskning, R2P, nødhjælpens fri bevægelighed og
genforhandlingen af ikke-spredningsaftalen (2009)
Menneskerettigheder
Dansk udlændingepolitik under lup
Menneskerettigheder med fokus på udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd, herunder
Durban II
2015 Målene, herunder bæredygtig udvikling og COP15
COP15 og FN-forbundets rolle heri
Fortsat reform af FN
Sammenskrivning og ajourføring af eksisterende politikpapirer
Øvrige arbejdsgrupper blev: Medlemshvervning, en Dialoggruppe mhp. idéudvikling og sparring for
så vidt angår hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook samt en Public Servicegruppe, herunder
Skoletjenesten

3.2 Kredse, interessegrupper og skoletjenester
Skoletjenesten i København
I perioden ultimo 2008 – 2010 er Skoletjenesten fortsat med rollespillet "I samme båd", der giver
et godt indblik i, hvordan internationalt samarbejde og handel foregår. Målgruppen er folkeskolens
ældste klasser. Et samarbejde med DanMUN førte til udviklingen af to nye spil: MiniMUN (Mini
Model United Nations) og MUNCC (The Model United Nations Climate Conference) i anledningen
af COP15. Målgrupperne for de to spil er gymnasier, højskoler m.fl. Derudover har Skoletjenesten
afholdt en række foredrag om FN og FN-relaterede emner, både ude på skoler og på FNforbundets sekretariat.
Alt i alt har Skoletjenesten besøgt flere klasser på ca. 20 skoler, gymnasier m.fl. i perioden siden
sidst. Herunder det årligt tilbagevendende Akademi for Talentfulde Unge (ATU) på deres
sommerkursus, der finder sted på Nørre Gymnasium, senest i august 2010. Her var cirka 60 elever
samlet for over en uge at beskæftige sig med samfundsfaglige og humanistiske spørgsmål om
stort og småt, og Skoletjenesten var – sammen med MUNNYSA (Model United Nations of Nyborg
student Association) – inviteret ud for at assistere med spillet MiniMUN - en simulering af en
session i FN's sikkerhedsråd omhandlende Israel-Palæstina konflikten.
Spillets mål er gennem talerunder og forhandlinger - i forsamlingen og i korridorerne - at nå frem til
fælles resolutioner omhandlende humanitære og sikkerhedspolitiske spørgsmål i konflikten samt
mulige fordømmelser af henholdsvis Hamas og Israels handlinger. Eleverne måtte igennem fire
timers forhandlinger, inden de kunne nå til enighed om en fælles resolution - og det var høj
intensivt til det sidste!
På Nyborg Gymnasium i marts 2010 fik et MiniMUN besøg af Fyens Stifttidende, hvad der
resulterede i en rigtig fin artikel og billedserie under titlen: ’Her løses konflikter med liv og sjæl’.
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Der har i perioden været en del udskiftning i rollen som skoletjenestekoordinator. Louise Pri
overtog efter Pernille Lausen Hansen i november 2009, der i juli 2010 blev afløst af Rasmus
Gyldenkerne Nielsen og Nicklaez Rasmussen, der deles om rollen.
Begge har været frivillige i Skoletjenesten siden marts 2010, hvor en af deres første opgaver var
det kommunikationsfremstød, der skulle skabe mere opmærksomhed blandt de danske
uddannelsesinstitutioner på Skoletjenestens undervisningstilbud som supplement til elever med
interesse for international politik, udvikling og FN.
Indsatsen er nu begyndt at bære frugt, og de første ønsker om skolebesøg på både folkeskoler,
gymnasier og højskoler begynder at tikke ind.

Københavnskredsen
Der er nu igen kommet aktivitet i kredsen. Mandag den 3. november 2008 blev der afholdt
ekstraordinær generalforsamling i FN-forbundets Københavnskreds, hvor især den fremtidige
virksomhed blev drøftet. Dorte Munch blev valgt til ny formand (afløste Niels Groth), og til
bestyrelsen blev valgt Pernille Lausen Hansen, Jane Johnsen og Ole Blaust. Det blev samtidig
aftalt, at der så snart det var muligt, og inden for rammerne af vedtægterne, skulle holdes en
ordinær generalforsamling.
Frem til den ordinære generalforsamling, som blev afholdt tirsdag den 31. marts 2009, valgte
bestyrelsen primært at diskutere fremtidig virksomhed og lægge grunden til en stærkere
konsolidering af kredsen. Som et led i dette, blev der lagt op til at fokusere på oplysningsaktiviteter
i forholdt til COP15 samt at se på andre emner og at samarbejde med medlemsorganisationerne
om arrangementer.
Det var også med dette udgangspunkt, at generalforsamlingen blev indledt med et oplæg om FN’s
klimakonference v/Torleif Jonasson, FN-forbundets næstformand. På generalforsamlingen blev
Jane Johnsen valgt til ny formand, og til bestyrelsen blev valgt Pernille L. Hansen, Ole Blaust, Keld
Åkjær og Dorte Munch. Anders Boye blev valgt til revisor.
Gennem efteråret 2009 indgik Københavnskredsen i FN-forbundets COP15-arbejdsgruppe og var
med til at planlægge aktiviteter i tiden op til og under COP15. Derudover deltog kredsens
medlemmer også i både NGO-forum og i Bella Center og bidrog til FN-forbundets blog om
topmødet.
Op til FN’s topmøde om 2015 Målene i New York i september 2010 besluttede en lang række
danske NGO’er i samarbejde med Danida og FN-organisationer at lancere kampagnen Verdens
Bedste Nyheder. Samtidig blev der i FN-forbundet oprettet en arbejdsgruppe om 2015 Målene.
Københavnskredsen valgte både at engagere sig i arbejdsgruppen om 2015 Målene, og
derigennem de aktiviteter, der blev lanceret i det officielle kampagneregi, samt selv at afholde
aktiviteter i kredsregi med hjælp fra frivillige og FN-forbundets sekretariat.
På den officielle kampagnedag den10. september deltog kredsens medlemmer derfor sammen
med frivillige fra alle kampagnens organisationer i uddeling af morgenbrød og kampagneavis ved
Kongens Nytorv.
Om eftermiddagen den 10. september gennemførte kredsen en 2015 Måls Stafet på Gammeltorv,
hvor forbipasserende blev inviteret til at deltage i en stafet, hvor deltagerne på hver af i alt otte
poster blev stillet spørgsmål om 2015 Målene. Samtidig blev der uddelt informationsmateriale om
FN-forbundet, og vinderne fik præmier relateret til 2015 Målene og FN-forbundet. Trods dårligt vejr
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var der god opbakning til arrangementet, og ca. 10 frivillige og kredsmedlemmer deltog i
planlægning og gennemførelse af stafetten på dagen.
Den 24. oktober afholder kredsen et eftermiddagsarrangement på Den Sorte Diamant i
samarbejde med Københavns Universitet. Også her sættes der fokus på 2015 Målene, nærmere
bestemt mål fem om at mindske mødredødeligheden. Mødet er formet som en dialog omkring
emnet fra to meget forskellige vinkler: Det nutidige helt konkrete arbejde med problemstillingerne i
udviklingslandene, repræsenteret ved UNFPA, og det historiske danske perspektiv, repræsenteret
ved Københavns Universitet.
Generelt har vi i kredsen erfaret, at fokus på konkrete aktiviteter inden for rammerne af aktuelle
problemstillinger og kampagner har skabt større dynamik i kredsen og har bidraget til at tiltrække
flere frivillige til kredsens arbejde og aktiviteter.

Skoletjenesten i Århus
Indtil sommeren 2009 varetog Simon Dyhr koordinatorrollen, dvs. var ansvarlig for interne møder i
Skoletjenesten, koordinering af aftaler med lærere m.v., og der blev i perioden fra ultimo oktober
2008 til Simon stoppede afholdt i alt fire skolebesøg med rollespillet ”I samme båd”.
I sommeren 2009 blev Skoletjenesten kraftigt reduceret på baggrund af studieskift og
udlandsophold. De tilbageværende var Stinne Frederiksen og Mads Norring Andersen. Mads
ønskede en gradvis tilbagetrækning fra aktiviteterne, da han havde fået et tidskrævende job.
Stinne overtog koordinatorrollen fra Simon Dyhr. I efteråret samarbejdende hun med Christian
Tang Stenz, FN-forbundets daværende studentermedhjælper i Århus. De sendte reklamer ud til
folkeskolerne i følgende kommuner: Århus, Odder, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Silkeborg og
Skanderborg Kommune. Distributionsformen var e-mails, der adresserede de enkelte skoler.
Herudover lavede de et introduktionsmøde for nye interesserede medlemmer. Langt hovedparten
af de interesserede ønskede også at være undervisere i Skoletjenesten. Ud fra en vurdering af, at
der formentlig ikke ville være jobs til alle, blev tre tilbudt at undervise.
I september 2009 var Bente Rich fra bestyrelsen inviteret af DSU, Århus til at holde et oplæg om
Internationale konventioner og ungdommen med efterfølgende debat. I forbindelse hermed gav
Christian Tang Stenz et oplæg om FN-forbundet.
I perioden august – november 2009 var vi på fire skoler, hvoraf to var dobbelt jobs. I vinteren 2010
prøvede vi at distribuere reklamerne via brev. Denne gang udvalgte vi også skoler udenfor
nabokommunerne, der var nemme at komme til med tog. Det resulterede dog ikke i markant flere
jobs i foråret. Der var to i foråret, hvoraf et var på et dobbelt job.
Generelt er billedet, at både undervisere og skoler er rigtig glade for besøgene, men at skolernes
økonomi i de seneste år har betydet en mindre efterspørgsel. Status er nu (okt. 2010), at vi er fire
undervisere, da en er kommet tilbage, mens en anden er stoppet på grund af studieskift.

Folketingsgruppen
Samarbejdet med FN-forbundets Folketingsgruppe, der udgøres af en repræsentant fra hvert af
Folketingets partier og har Karsten Lauritzen som formand, har i perioden udmøntet sig i
afholdelse af en fælles 2015 Måls konference på Christiansborg. Den nyudnævnte
udviklingsminister Søren Pind holdt åbningstalen, FN-ambassadør Carsten Staur, tidligere
minister, professor Poul Nielson og seniorforsker Lars Engberg Pedersen gav hver deres vurdering
af mulighederne for at opnå 2015 Målene. Formanden afsluttede konferencen, og Karsten
Lauritzen var ordstyrer. Det var en konference med kompetente indlæg, der supplerede hinanden,
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og samarbejdet mellem FN-forbundets Folketingsgruppe og Forbundet præsenterede sig på
bedste vis.
Når FN-forbundet afholder specielle arrangementer inviteres medlemmer af Folketingsgruppens
bestyrelse. Det har betydet, at Frank Aaen var med til at dele morgenbrød og Verdens bedste
Nyheder ud den 10. september og Helle Sjelle tilbød at deltage samme dag i Københavnskredsens
2015 Måls Stafet på Gammeltorv.

FN-forbundets Venner
FN-forbundets formand Jørgen Estrup, tidl. FN-ambassadør Bent Haakonsen, tidl.
vicegeneralsekretær i UNWRA Peter Hansen, afdelingsforstander på Journalisthøjskolen i Århus
Hans-Henrik Holm og direktør for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Nanna Hvidt tog i
efteråret 2008 initiativ til at få etableret en selvstyrende gruppe af erfarne FN-folk og andre med
stor indsigt i FN-spørgsmål med det formål at styrke FN-idéen og dens realisering. Dels ved at
løfte niveauet for den politiske diskussion via den ekspertise gruppen ville besidde, dels ved at
højne FN-forbundets status og gennemslagskraft i offentligheden, herunder i forbindelse med
kontakten til Folketingets FN-gruppe. Gruppen skulle således først og fremmest ses som et forsøg
på at modvirke den almindelige tendens i den offentlige debat til nedprioritering af multilaterale
idéer og løsninger. Invitation til at indgå i gruppen ”FN-forbundets Venner” blev udsendt den 9.
december 2008 til yderligere 15 personer, hvoraf 14 meldte positivt tilbage. Initiativtagerne holdt
møde den 21. januar 2009, og efterfølgende afholdt hele kredsen sit første møde fredag den 6.
februar 2009 på FN-forbundets sekretariat.
I perioden har FN-forbundets venner afholdt i alt otte møder, som alle har fundet sted hos enten
DIIS eller FN-forbundet. På dagsordenen har bl.a. været: Initiativet om fri passage for nødhjælp;
Muligheder og begrænsninger i 2005-vedtagelse om Responsibility to Protect (R2P); FN-pagten og
grænserne for national suverænitet; FN og peacekeeping; Problemer i og status for den
internationale retsforfølgning af krigsforbrydelser; Mellemøsten; Somalia; FN i den danske presse;
Mulige initiativer i forhold til FN-systemet og de globale udfordringer til den multilaterale
udviklingsbistand; Højniveaumødet om 2015 Målene i september 2010 samt Folkeuniversitetets
FN-forelæsningsrækker.
Flere af gruppens medlemmer har løbende haft debatartikler i dagspressen og medvirket i diverse
arrangementer. I efteråret 2009 holdt flere af gruppens medlemmer forelæsninger i Århus og
København i Folkeuniversitets forelæsningsrække ”FN før og nu – hvilken verdensorden?”. I
efteråret 2010 vil flere af gruppens medlemmer atter medvirke i en forelæsningsrække om FN i regi
af Folkeuniversitet under hovedoverskriften ”FN i det 21. århundrede”.

DanMUN (Danish Model United Nations)
DanMUN har afholdt Model United Nations i Danmark siden 2006. I 2009 samlede vi omkring 45
studerende fra ca. 25 forskellige lande på Copenhagen Business School (CBS) til at drøfte
fornyelsen af FN’s mandat i Afghanistan, og igen i år vil ca. 50 deltagere fra en lang række
forskellige lande mødes i København for at afprøve FN's institutionelle rammer i praksis og styrke
deres forståelse for forskellige kulturer, diplomatiet og FN’s struktur samt virke.
DanMUN 2010 finder sted fra den 18. - 23. oktober, og i samarbejde med Udenrigsministeriet har
vi fået lov til at låne lokaler i Eigtveds Pakhus til konferencen samt til forelæsninger i dagene op til.
I år er emnet Iran, atomnedrustning og fornyelse af sanktioner. FN’s sikkerhedsråd har haft meget
fokus på denne situation den senere tid, og det til stadighed mere anstrengte forhold til Israel ses
som en potentiel trussel mod international fred og sikkerhed, hvilket gør problemstillingen endnu
mere følsom.

11

DanMUN har igen i år modtaget støtte fra Hermod Lannungs Fond. I år er beløbet blevet forhøjet til
60.000 kr., hvilket vi sætter stor pris på. Det har vist sig endog meget svært at skaffe økonomiske
midler til at afholde MUN's i Danmark, og uden denne støtte ville fundamentet for vores arbejde
forsvinde.
Vi har i de sidste to år haft et godt samarbejde med CBS, som har givet os økonomisk støtte i form
af lokaler og andre logistiske nødvendigheder samt brug af deres netværk. Selvom konferencen
afholdes i Eigtveds Pakshus, vil vi igen i år forsøge at låne CBS’s lokaler til den første dags
registrering og introduktion af deltagerne. Vores samarbejde med hhv. Udenrigsministeriet og CBS
har fjernet den største udgiftspost fra vores regnskab (lokaler) og skabt et mere solidt fundament
for fremtidige MUN's i Danmark.
DanMUN har også i et samarbejde med FN-forbundet og med støtte fra Dansk Folkeoplysnings
Samråd udviklet et nyt klima-MUN, Model United Nations Climate Conference (MUNCC), i
forbindelse med COP15-konferencen, som afholdtes i december 2009 i København. MUNCC er et
rollespil, der simulerer forhandlingerne om en ny klimatraktat og henvender sig til højskole- og
gymnasieelever samt andre, der interesserer sig for klima og forhandlinger i FN-regi. Spillet giver
deltagerne mulighed for at opleve, hvordan det er at deltage i en simulation af en Conference of
Parties, som er det forum, hvor klimaforhandlingerne foregår. Formålet er at debattere, konsultere
og forhandle sig frem til en udtalelse der omhandler vigtige emner i klimaforhandlingerne.
Forhandlingsspillet vil vise, hvorfor det er så svært for verdens lande at blive enige om en fælles
klimastrategi, der lever op til de krav, der stilles fra videnskabens side (FN’s klimapanel). Selvom
COP15 for længst er ovre, vil der være nye COP’s hvert år og klimaforhandlingerne vil fortsætte de
kommende år - det er derfor også fremadrettet et højaktuelt emne.
Konceptet MiniMUN er, som det var tilfældet med MUNCC, udviklet som et samarbejde imellem
FN-forbundets skoletjeneste og DanMUN, med midler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Tanken
var at målrette Model United Nations konceptet imod folkeskoler og gymnasier både
indholdsmæssigt og i forhold til varighed. DanMUN’s årlige MUN afholdes over en uge, og idéen
var altså at tage de bedste elementer fra DanMUN og koge det ned til et koncept, der kunne
afholdes på mellem fire til seks timer, hvilket er de rammer, der ofte er til rådighed på folkeskoler
og gymnasier.
Konceptet er nu færdigudviklet, hvor MUN er en simulering af FN’s sikkerhedsråd, hvor IsraelPalæstina-konflikten bliver diskuteret, og det er primært blevet afprøvet på gymnasieelever. FNforbundets skoletjeneste vil løbende uddanne hinanden i afviklingen af MiniMUN, og det eksisterer
i dag som en del af den pakke af tilbud som Skoletjenesten kan tilbyde FN-interesserede
skoler/gymnasier/højskoler.

3.3 Public Service og Skoletjenesten overordnet
På FN-forbundets bestyrelsesmøde den 23. april 2009 blev Forretningsudvalgets indstilling om, at
der blev nedsat en Public Service arbejdsgruppe godkendt. Gruppen skulle i første omgang
også være skoletjenestearbejdsgruppe og afløste således den tidligere nedsatte ad hoc
arbejdsgruppe om Skoletjenesten. Public Service arbejdsgruppen skulle bestå af repræsentanter
fra bestyrelsen, skoletjeneste og sekretariatet. Arbejdet skulle rette sig mod
undervisningssektoren, og mulighederne for finansiering skulle undersøges nærmere i
Undervisningsministeriet.
Public Service arbejdsgruppen havde sit første møde den 11. august 2009, hvor man med
udgangspunkt i bestyrelsens beslutning fremkom med forskellige konkrete forslag til udarbejdelse
og lancering af materiale og afholdelse af fyraftensmøder.
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I forhold til Skoletjenesten specifikt arbejdede gruppen især med lancering af Forbundets nye tilbud
til gymnasier, højskoler m.fl.: MiniMUN og MUNCC, der, som tidligere nævnt, er udviklet via midler
fra Dansk Folkeoplysnings Samråd og i samarbejde med DanMUN.
I forhold til Public Service arbejdet i øvrigt arbejdede gruppen især med en foredragsrække
henover foråret samt et kompetencekatalog til hjemmesiden over FN-forbundets bestyrelse m.fl.
for dels at skabe klarhed over Forbundets profiler, men også til eventuel faglig støtte for de
frivillige. Foredragsrækken tog form som en række af fyraftensmøder med udgangspunkt i aktuelle
emner, herunder opfølgning på COP15, FN i Mellemøsten og FN og dansk sikkerhedspolitik under
den Kolde Krig og i dag. Sidstnævnte måtte aflyses pga. forskellige omstændigheder, men ellers
gjaldt det, at der var en god tilslutning til fyraftensmøderne, der alle blev holdt på Forbundets
sekretariat i København.
Næste skridt bliver et foredragskatalog over de af bestyrelsen, der ønsker det. Foredragskataloget
kan sendes elektronisk til kollektive medlemmer, seminarer, højskoler, politiske partier mod
betaling af et symbolsk honorar samt transportudgifter.
Herudover vil der blive arbejdet videre med besøg på de forskellige FN-kontorer i København,
udarbejdelse af målsætninger for Skoletjenesten samt undersøgelse af midler til fastholdelse og
pleje af de frivillige.

3.4 Medlemshvervning og udvikling i medlemstal
Bestyrelsen har besluttet, at i alle aktiviteter og arrangementer skal medlemshvervning indgå som
en fast bestanddel. (Alle aktiviteter og arrangementer er nævnt i ”Aktivitetsoversigten”). Der er
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Torben Jacobsen, Erling Kjær, Trine Jensen og en
sekretariatsmedarbejder. Gruppen har udarbejdet ”Strategi for hvervning og fastholdelse af
individuelle og kollektive medlemmer”, som bestyrelsen godkendte på sit møde i september 2010.
På den internationale dag for afskaffelse af racediskrimination den 21 marts 2009 afholdtes et
cafémøde: "Fra Durban I til Durban II" med ambassadør Tyge Lehmann og Niels-Erik Hansen fra
Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination talte om Danmarks
implementering af Durban I.
I relation til FN's internationale kvindedag den 8. marts 2009 arrangerede FN-forbundet i
samarbejde med medlemsorganisationen HKKF en filmforevisning af "Lille Soldat" med
efterfølgende debat. Heri deltog filmens instruktør, Annette K. Olesen, Dorthe Nedergaard fra
HKKF, der havde været udstationeret i Afghanistan, og Bente Nielsen fra bestyrelsen.
FN-forbundet igangsatte en hvervekampagne i 2009 for at skaffe flere frivillige medlemmer. Det
foregik ved opslag på diverse uddannelsesinstitutioner og via Facebook og medførte, at et antal
frivillige deltog i møder på FN-forbundet om, hvilke aktiviteter og emner de kunne ønske at indgå i.
Det har medført, at frivillige har deltaget i et hvervearrangement på Rådhuspladsen på
Menneskerettighedsdagen i 2009, hvor man via en spørgeleg orienterede om FN og gjorde
reklame for FN-forbundet.
I forbindelse med COP15 blev der afholdt tre fyraftensmøder, et cafémøde på FN-dagen og
politikere, sekretariatet, frivillige og internationale gæster deltog i den store COP15- demonstration
"Global Day of Action" iført T-shirts med påskriften "Ask me about the UN".
I samarbejde mellem WFP og FN-forbundet er der desuden afholdt workshops til udvikling af et
brætspil om sultproblematikken og FN's rolle i forhold hertil, hvor en større gruppe frivillige i
samarbejde med Trine Jensen fra bestyrelsen og repræsentanter fra sekretariatet har udviklet
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spillet, der forventes færdigproduceret primo 2011. Spillet er målrettet 7. - 9. klasser og
daghøjskoler. Det har indenfor rammerne af bevillingen været muligt at ansætte to frivillige i en
kortere periode til at færdiggøre spillet, ligesom en professionel spiludvikler er inddraget.
FN-forbundet afholdt i februar 2010 i samarbejde med WFP et arrangement på RUC: "Når FN
rykker ud", hvor direktøren for WFP talte om jordskælvet i Haiti og FN's indsats.
I forbindelse med Walk the World i juni 2010 havde FN-forbundet en bod med materialer om FNforbundet og FN.
Pr. 1. oktober 2008 havde Forbundet 234 individuelle og 53 kollektive medlemmer. Pr. 12. oktober
2010 er tallene 201 individuelle, heraf 31 med livslangt medlemskab, og 39 kollektive
medlemsorganisationer, der er ajour med kontingentet.
Der synes således at være et svagt fald i antallet af individuelle medlemmer, og der er en stor
udskiftning blandt nye medlemmer: Medlemmer meldt ind med introduktionsrabat vedbliver kun
undtagelsesvist med at være medlemmer på fuldt kontingent. Når det på et tidspunkt lykkes for
FN-forbundet at omlægge medlemsdatabasen, forventer vi mulighed for nemmere overblik, og
dermed mulighed for mere målrettet medlemsopfølgning.

3.5 Økonomi
På baggrund af de årlige finanslovsforhandlinger og –forlig har FN-forbundet årligt modtaget kr.
1.800.000 over finansloven. Dette tilskud er en forudsætning for, at FN-forbundet er i stand til at
opretholde et sekretariat.
Fra Undervisningsministeriets Tips- og Lotto-midlers matematisk pulje til drift har vi 2008 modtaget
kr. 68.000 og i 2009 kr. 56.000. Beløbet for 2010 er endnu ikke kendt.
Fra Undervisningsministeriet midler til undervisning og folkeoplysning modtog vi i 2010 kr. 105.000
til udarbejdelse og produktion af spil om fødevarer.
Fra Projektrådgivningen har vi 2010 modtaget kr. 25.000 til projekt ”Mission 2015 Målene”, tænkt
som oplysningskampagne over for folkeskolens 8. klasser, efteråret 2010. Projektet kunne ikke
gennemføres som ansøgt, og pengene er derfor returneret. I stedet indgik vi samarbejde med
organisationen O3V om en lignende aktivitet i Roskilde, med involvering af Skoletjenesten.
Fra Dansk Folkeoplysnings Samråd har vi i 2008 modtaget kr. 18.000 til MiniMUN om IsraelPalæstina-konflikten, i 2009 kr. 9.000 til støtte af udvikling og gennemførelse af
klimaforhandlingsspil i anledning af COP15, i 2009 kr. 49.500 til konceptudvikling af brætspil om
fødevarer, og i 2010 kr. 49.000 til undersøgelsen ”Multilateral Folkeoplysning og FN-forbundets
rolle: hvad ønsker medlemmerne og målgruppen?”.
Fra Lannung-fonden modtog vi i 2010 kr. 77.500 til konference og workshop om FN’s rolle på
Balkan. Ansøgning om studietur til New York blev afslået.
Fra Fonden for Fred og Internationalt Samarbejde modtog vi i 2008 og 2009 årligt omkring kr.
15.000, der blev brugt til ekstraordinær deltagelse i FN’s generalforsamling 2009 og
Balkankonferencen 2010.
Fra NordPlus Lingua opnåede de nordiske FN-forbund to gange tilskud til online
undervisningsmaterialet ”Globalis”, i alt kr. 300.000, til perioden 2009-2011.
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KVINFO er blevet ansøgt om kr. 100.000 til ”Democracy through Civil Society” til opfølgning på
vores Iran-projekt. Vi har endnu ikke modtaget svar på ansøgningen.

3.6 Projekter
I forbindelse med bestyrelsens opprioritering af sekretariatet har det været muligt at arbejde
målrettet på at etablere langsigtede projekter. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående
af Bente Nielsen, Trine Jensen, Flemming Thøgersen og sekretariatet.
Følgende projekter er forhåbentlig nogle, der vil kunne danne baggrund for længerevarende
projektforløb og – bevillinger:
Iran - Demokratiprojekt
FN-forbundet har genoptaget dialogen med FN-forbundet i Iran. Først med den hensigt at søge
midler til at videreføre projektet 'Democratic Culture and the Role of NGO’s in Iran', fra 2005, der
ikke blev færdiggjort pga. den politiske situation efter valget af Mahmoud Ahmadinejad til
præsident. Ved kontakt til det iranske FN-forbund viste det sig, at de sammen med ODDV
(Organization for Defending Victims of Violence, som også var samarbejdspart i 2005) havde
afsendt en ansøgning til UNDEF (FN's demokratifond) om et projekt: 'Democracy Through Civil
Society'. Første fase er 'Training of Trainers' med repræsentanter fra 25 NGO'er i hver af de tre
provinser Teheran, Esfahan og Mazandaran. Anden fase er uddannelse af i alt 1500 NGOrepræsentanter i de samme provinser. Projektet løber over to år, og til grund for ansøgningen på
115.000 USD ligger rapporten fra fællesprojektet fra 2005, så FN-forbundet kom efterfølgende med
i ansøgningen som partner, og nu afventes svaret fra UNDEF i spænding. Da det ikke var muligt at
ændre i budgettet til UNDEF, har FN-forbundet ansøgt KVINFO om midler til at deltage i fase ét og
den første 'Training of Trainers' workshop – og med det formål at sætte øget fokus på kvinders
rolle i civilsamfundet i projektet.
Hvis UNDEF ikke bevilger midler til projektet, ansøger FN-forbundet om midler til et lignende, men
i første omgang nok lidt mindre, projekt med mulighed for forlængelse.
Sortehavsprojektet
Lannung Fonden har bevilget midler til afholdelse af en én dags konference og et tre dages
seminar for organisationer i Sortehavsområdet. Titlen for begge er: “The Role of the UN in the
Black Sea Region, how can the UN contribute to conflict prevention and development in the region
of the Black Sea and how can the UNA’s and other NGO’s help to ensure that such efforts will
have a successful outcome.” R2P (Responsibility to Protect) vil have en fremtrædende plads, især
på konferencen, og FN-forbundet samarbejder med WFM (World Federalist Movement) herom
samt om, hvilke organisationer der, ud over UNA'er, er relevante deltagere. Formålet med
seminaret er en gensidig udveksling af synspunkter på, hvordan de folkelige organisationer kan
medvirke til konfliktforebyggelse i Sortehavsområdet, netværksdannelse mellem de deltagende
organisationer, formulering af nationale handlingsplaner samt at drøfte med udvalgte
organisationer, hvorledes man kan planlægge et fremtidigt, fælles R2P-projekt. Arrangementerne
finder sted primo december 2010.
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4. Centrale formidlingsaktiviteter
Som FN-forbundet har fået flere strenge at spille på for så vidt angår formidling, er det kun blevet
endnu mere nødvendigt med en mediestrategi, der omfatter både de traditionelle og de sociale
medier. Dels for at sikre sammenhængen mellem de forskellige tråde, der spilles på, og dels for at
skabe et mere nuanceret, men stadig enslydende og dermed stærkere budskab. Nedenfor er
nævnt de centrale formidlingskanaler 2008 - 2010.

Hjemmesiden, Facebook og øvrige medier
Efter et nedbrud pga. hackerangreb kom den nye hjemmeside www.una.dk op at køre i foråret
2009 i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). På hjemmesiden er der oversigt
over alt, fra hvem vi er, hvad vi laver, nyheder og arrangementer, hvordan man bliver medlem og
meget mere. Siden har i perioden 31/8 2009 – 31/8 2010 haft mellem 1500 – 2700 besøgende per
måned. Én af de ting, der skal arbejdes med fremover, er hjemmesidens struktur i forhold til at øge
brugervenligheden.
I februar 2010 oprettede Forbundet en ’fan-side’ på Facebook, der afløste den tidligere Facebookgruppe, for at skabe en mere dynamisk og synlig profil. Siden bringer de fleste nyheder fra
hjemmesiden, men adskiller sig ved at kunne bringe de lidt mere skæve vinkler på FN og FNrelaterede spørgsmål og ved at åbne op for muligheden for direkte interaktion (og refleksion) for
medlemmerne.
I anledning af COP15 blev der oprettet en klima-blog under konferencen (www.climatedebate.dk),
der blev brugt af de af Forbundets medlemmer, der deltog i Bella Center.
I foråret blev der på forsøgsbasis oprettet et forum på nettet www.unaforum.dk for Forbundets
bestyrelse, arbejdsgrupper og medlemmer at bruge til intern kommunikation. Forummet er som
sådan ikke endnu blevet integreret med Forbundets hjemmeside, hvad der kan være en faktor i det
begrænsede brug af forummet.

Globalis
Det interaktive verdenskort www.globalis.dk, er via en nordisk FN-forbundsbevilling fra Nordplus
blevet opdateret og en lanceringsfolder trykt. Globalis.dk er målrettet ungdomsuddannelserne, men
kan tillige tjene som et vigtigt redskab for både Skoletjenesten, FN-forbundet generelt og andre
med interesse for FN. En ny bevilling fra Nordplus er blevet tildelt, hvorfor der igen vil være midler
til en fortsat opdatering af hjemmesiden.

FN-forbundets Nyhedsbrev
FN-forbundets Nyhedsbrev udsendes elektronisk Forbundets medlemmer. Nyhedsbrevet er
desuden at finde på FN-forbundets hjemmeside, både via direkte links til de enkelte artikler og som
én samlet PDF-fil. De medlemmer, der ikke har adgang til internettet, får Nyhedsbrevet tilsendt.
Nyhedsbrevet udkom med otte numre i 2009, inkl. et særnummer om COP15, og i 2010 er der til
dato (primo oktober) udkommet seks numre.

Debatindlæg, interviews m.m.
Forbundet har haft ca. 40 debatindlæg, kronikker, interviews og lign. i perioden ultimo oktober
2008 - 2010, ikke medregnet almen omtale. Se Aktivitetskalenderen for mere information.
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5. Samarbejde med andre organisationer og institutioner
5.1 Nationalt
Det er vigtigt for FN-forbundet at indgå i netværk og tæt samarbejde med andre organisationer, og
vi har i perioden søgt at fastholde og udvide vores kontaktflader.
Vores kontakt med FN-organisationerne har hhv. været med UNRIC (FN’s vesteuropæiske
informationskontor i Bruxelles) og med de nordiske repræsentationer i København, UNDP, UNFPA
og WFP samt med UNICEF og UNESCO.
Omkring ”Walk the World” har FN-forbundet et tæt samarbejde med WFP, hvor FN-forbundet
administrerer ”Stop Sult Fonden” og er repræsenteret i Fondens bestyrelse.
FN-forbundet er medlem af 92-gruppen, Forum for Bæredygtig Udvikling, som er det policy-forum,
hvor vi arbejder tættest sammen med miljø- og udviklings-NGO’er omkring Danmarks
internationale forpligtelser på miljø- og udviklingsområdet. Det var bl.a. gennem 92-gruppen, at
FN-forbundet deltog i FN’s højniveaumøde om 2015 Målene.
FN-forbundet er medlem af NGO-forum, der er ved at finde en relevant arbejdsform: I udviklingen
fra at være et kontaktudvalg mellem bistands-NGO’er og tidligere udviklingsministre, til at være et
forum for diskussion og påvirkning af dansk bistandspolitik. I samarbejde med Danida og UNDP
stod NGO-forum bag kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder”, som FN-forbundet indgik aktivt i.
FN-forbundet er medlem af DanWatch, hvor vi i øjeblikket ser på danske virksomheders
investeringer i de besatte områder i Mellemøsten.
FN-forbundet er medlem af Danmarks Fredsråd, hvor Lave Broch fortsat er den ene næstformand.
FN-forbundet er fortsat kontaktpunkt i det brede netværk af NGO’er, der arbejder med
menneskerettigheder, og Jørgen Estrup og Jørn Boye Nielsen repræsenterer FN-forbundet i
Institut for Menneskerettigheders råd.
FN-forbundet står fortsat bag den årlige Ruslandskonference, hvor Dansk-Russisk Forening er
primus motor; Jørgen Estrup er medlem af Foreningens præsidium.
Fleming Thøgersen repræsenterer FN-forbundet i Projektrådgivningen og Dansk Folkeoplysnings
Samråd; Tue Magnussen og Bente Rich repræsenterer FN-forbundet i UNICEF Danmark; og Linda
Herzberg deltager i samarbejdet vedr. Auschwitz-dagen.
Erik Arnsted er medlem af DANFØ's styregruppe; DANFØ er den danske del af Østersøregionens
NGO-samarbejde. FN-forbundets hovedkasserer Flemming Thøgersen var medlem af den danske
delegation til det årlige NGO-forum, som afholdes i Østersørådets aktuelle formandsland, i 2010 i
Vilnius. Blandt udtalelserne fra mødet var et forslag til FN om at tage initiativ til en ”Worldwide
NGO-Day”.
I Dansk Flygtningehjælp sidder Trine Jensen, Bente Rich og Torben Jacobsen i
repræsentantskabet og Bente Rich i Asyludvalget. Bente Rich er ligeledes medlem af NGOkontaktudvalget om menneskerettigheder.
FN-forbundet er medlem af Dansk Kvindesamfund, Den Danske Burma Komité, Folkekirkens
Nødhjælp og Mellemfolkeligt Samvirke.
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5.2 Internationalt
Verdensforbundet af FN-forbund (WFUNA), som FN-forbundet er medlem af, holdt deres 39.
Plenar-forsamlingsmøde i Seoul i august 2009. Plenarforsamlingen holdes hvert tredje år, og er
det største og vigtigste møde for WFUNA.
I forbindelse med det sidste Plenarforsamlingsmøde i Buenos Aires i 2006 var FN-forbundets mest
markante rolle at præsentere WSIS-samarbejdet og dets resultater (samarbejdet mellem en række
FN-forbund med FN-forbundet som koordinator, og som forberedte FN’s verdenstopmøde om
informationssamfund (WSIS) i Geneve og Tunis, 2003 og 2005); i øvrigt den eneste større
samarbejdsaktivitet blandt WFUNA-medlemmer dengang. Mange kunne stadig huske dette
samarbejde, og flere involverede i samarbejdet deltog også i Seoul. På 2009-plenarmødet spillede
vi en mere politisk rolle, men deltog også med mere praktiske bidrag, bl.a. i forhold til COP15. Det
var tydeligt, at der var en stor interesse blandt FN-forbundene for konferencen og at der var en
forventning til, at FN-forbundet kunne hjælpe dem til en meningsfuld deltagelse.
Af medlemmerne tilhører FN-forbundet kategorien af stabile UNA’er, der har aktiviteter, og som
ikke rigtig føler, at de har så meget brug for WFUNA; bl.a. da meget få ting tidligere fungerede i
WFUNA og hvor WFUNA’s økonomi var ét stort, sort hul. Der er nu kommet meget mere styr på
tingene, økonomien har nogenlunde stabiliseret sig og er nu forholdsvis gennemskuelig (særligt på
grund af de nordiske FN-forbunds store indsats, især det norske medlem af WFUNA’s
eksekutivkomite).
Plenarforsamlingsmødet vedtog Seoul-deklarationen, som er WFUNA’s overordnede
arbejdsprogram for den kommende treårsperiode, samt en række resolutioner.
WFUNA skiftede også generalsekretær: Pera Wells gik af, og mødet valgte UNA Sveriges Bonian
Golmohammadi som ny generalsekretær. Det er også et skridt i den rigtige retning for WFUNA’s
udvikling. Ved det sidste Plenarmøde i 2006 i Buenos Aires blev Sveriges Hans Blix, tidligere chef
for IAEA og leder af FN’s våbeninspektører i Irak, valgt til præsident. Han ønskede efter tre år at gå
af, så i stedet blev Park So Gil, fra UNA Sydkorea, valgt til præsident. Under en af mange taler i
forbindelse med Plenarforsamlingens åbning, hvor også Sydkoreas præsident deltog, afslørede
Ban Ki-moon, at Park So Gil havde været hans chef for 30 år siden, da Park So Gil var Sydkoreas
ambassadør til FN og Ban Ki-moon arbejdede på Sydkoreas FN-mission.
Der blev også valgt nye næstformænd, og halvdelen af WFUNA’s eksekutivkomites 18 medlemmer
var på valg. De nordiske FN-forbund har en gammel gensidig forståelse om, at medlemskabet af
eksekutivkomiteen går på skift, så der normalt opstilles, og sædvanligvis vælges, to nordiske
medlemmer. Kari Solholm fra UNA Norge fortsatte uden valg, mens Bonian Golmohammadi fra
UNA Sverige trådte ud og i øvrigt som nævnt blev ny generalsekretær. Ifølge rotationsordningen
skulle UNA Danmark så stille op, men det ønskede vi ikke, hvorfor Helena Laukko fra UNA Finland
stillede op, også i overensstemmelse med rotationsprincippet. UNA Sverige valgte dertil at opstille
Aleksander Gabelic. Begge blev valgt.
Efterfølgende koordinerede WFUNA det europæiske UNA-møde i Geneve juni 2010 med
deltagelse fra 17 europæiske FN-forbund. Mødet lå samtidig med session i Menneskeretsrådet,
hvor mødets deltagere havde mulighed for at overvære dele af UPR-processen i forhold til Iran
(Universal Periodic Review).
WFUNA Youth er af eksekutivkomiteen blevet nedlagt, og man forsøger nu at opbygge en ny
struktur. I forbindelse med denne proces havde man inviteret til et ungdomsseminar i Oslo, oktober
2010, hvor FN-forbundets Skoletjenestes to koordinatorer deltog.
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I samarbejde med WFUNA forelagde vi Udenrigsministeriet en ansøgning til et R2P-projekt
(Responsibility to Protect) i marts 2010, men det var ikke muligt for Udenrigsministeriet at finde en
bevilling hertil. I forbindelse med Danmarks engagement i fht. R2P i forbindelse med FN’s
generalforsamlings åbning, september 2010, overvejer vi en fornyet ansøgning.
Ellers er det WFM (World Federalist Movement), der er tovholder på det globale NGO-samarbejde
omkring R2P med et fokus på staters ansvar – mens deres mangeårige kampagne omkring ICC
(Den Internationale Kriminaldomstol) fokuserer på individers ansvar.
FN-forbundet er repræsenteret i Council ved formanden, mens tidligere formand Bente Nielsen
fortsat er medlem af WFM’s eksekutivkommitte. Begge har i perioden deltaget i Councilmøder i
Haag og New York, mens Bente Nielsen deltog i WFM’s Councilmøde i Buenos Aires den 5. - 8.
oktober 2010 og herunder deltog i en paneldebat om R2P.
De nordiske FN-forbunds informationsmedarbejdere har i perioden mødtes i forbindelse med
udviklingen af online undervisningsspillet ”Globalis”, og generalsekretærer og de fleste formænd
mødes mindst en gang årligt til overordnet, fællesnordisk møde. Traditionelt foregår det i
København med deltagelse af repræsentanter for FN’s organisationers nordiske kontorer. I 2010
gik det norske FN-forbunds årlige personale-studietur til København, hvor FN-forbundet var værter
for et møde med deltagelse af forfatter og debattør Stig Dalager på sekretariatet.

6. Sekretariatet
Oktober 2008 bestod sekretariatet af tre deltidsansatte og en fuldtidsansat; oktober 2010 består
sekretariatet af to deltidsansatte og tre fuldtidsansatte (indtil årsskiftet 2010-2011) samt to
korttidsansatte. I perioden har vi haft flere kortidstilknyttede medarbejdere (praktikanter,
løntilskudsberettigede, frivillige og andre).
FN-forbundets lokaler anvendes af mange brugere. Udover vores egne møder, så holdes åbne
møder og arrangementer, vi tager imod skoler, grupper som FN-forbundets Venner,
Skoletjenesten benytter faciliteterne og eksterne interessenter som Stop Sult Fonden og RIKO
(Rådet for international konfliktløsning) holder deres bestyrelsesmøder her. RIKO har også haft
praktikant stationeret på sekretariatet.
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