Referat af FN-forbundets landsmøde 30. – 31. oktober 2010
1. Godkendelse af forretningsorden dagsorden og tidsplan.
Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen. Han startede med den triste meddelelse, at en af
Forbundets gamle gode venner, Ole Richter, sov ind natten til torsdag på Bispebjerg Hospital.
Karsten Fledelius fik ordet. Han beskrev Ole Richter som den ildsjæl, han var. Han var med til at
udarbejde Københavnskriterierne, der var banebrydende i forhold til demokratiske valg,
menneskerettigheder og retssikkerhed, ligesom han var blandt initiativtagerne til komiteen ’Lad
Bosnien leve’. Ole Richter bekæmpede sygdommen til det sidste, og han fortsatte med at ville
arbejde; Ole Richter var en ildsjæl. Der blev holdt et minuts stilhed.
Forretningsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan. Valg af dirigenter, stemmetællere, referenter og
redaktionsudvalg
Peter Palshøj og Birgitte Husmark blev foreslået som dirigenter og godkendt af forsamlingen.
Dirigenterne konstaterede, at landsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne. Tidsplanen vedr.
behandlingen af udtalelser var dog ikke helt i overensstemmelse med vedtægterne, men for at
udnytte tiden mere effektivt, havde man besluttet at opdele behandlingen af udtalelserne.
Dagsorden og tidsplan blev godkendt. 56 medlemmer var tilmeldt landsmødet. Rasmus
Gyldenkerne Nielsen og Lars Kjærgard blev valgt som stemmetællere sammen med Anni Herfort
og Susan Høgholt fra Sekretariatet. Redaktionsudvalget blev nedsat med Jørgen Estrup, Erik
Arnsted, Morten Thulstrup, Trine M.N. Jensen.

3. Formandens politiske beretning
Jørgen Estrup fremlagde den politiske beretning, hvor hovedpunkterne var: multilateralisme, FNreformer, konfliktløsning, menneskerettigheder og FN-forbundets rolle. Han afsluttede med at
understrege: ”For os alle bliver der rigeligt at tage fat på i den kommende tid. FN og
multilateralismen har hårde odds, når mange mest tænker på sig selv. Det oplever præsident
Obama i denne tid i USA. Det kommer vi også til at mærke i Europa. Det har vi allerede mærket i
Danmark. – Derfor er der brug for FN-forbundet.”
Umiddelbart efter fremlæggelsen blev beretningen omdelt som dokument. Beretningen blev
efterfulgt af debat, hvor ordet blev givet frit til forsamlingen. Følgende kommentarer blev gjort:


Vedr. R2P, der blev omtalt i den politiske beretning, blev det fremhævet, at det er tid til at få fat
på ’værktøjskassen’; at komme videre fra principper til praksis med ’Early warning’-systemer,
fokus på kvinder og ligestilling, udvikling af målrettede og smarte sanktionssystemer.



Vedr. G20 må vi indse, det er kommet for at blive, så vi må arbejde for at få G20 ind indenfor
rammerne af FN.
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Der blev efterlyst fokus i Strategi- og handlingsplanen på bæredygtig udvikling, herunder
Rio+20, ligesom det blev foreslået at øge fokus på den internationale politiske scene, som
f.eks. R2P og beskyttelse af flygtninge.



Det blev understreget, at der er behov for at vi alle sammen gør en indsats i forhold til
medlemsarbejdet. Også med henblik på troværdigheden i forhold til det pres vi gerne vil lægge
på regeringen for at følge FN-sporet



Til Forbundets arbejde siden sidste landsmøde blev det påpeget, at der er behov for en
balanceret, kritisk tilgang til arbejdet – også i udvælgelsen af fokusområder



Der blev efterspurgt handling i forhold til overgrebene i Darfur og Iran, der ikke har fyldt meget i
FN-forbundets arbejde den sidste periode.



Mediernes stadig større nationalistiske fokus understreger vigtigheden af FN-forbundets
arbejde. Men samtidig også vigtigheden af reformer af Sikkerhedsrådet såvel som
Generalforsamlingen, særligt fsva. beslutningsprocessen, så FN kan vedblive at være relevant.



Med henblik på udtalelserne blev der opfordret til ikke at være for aggressive, fordi der er
lydhørhed på det politiske niveau overfor FN-sagen.



Vi skal igen have skabt tro på internationale fælles løsninger. Offentligheden har tabt troen. Det
er der ikke noget at sige til, efter en Irak krig, der blev gennemført på trods af mgl. mandat fra
FN, og COP15, som var som Bambi på glatis. Vi skal være fornuftens stemme - dét er FNforbundets vigtigste opgave. I den forbindelse ville det være godt at kunne være til stede ved
de politiske landsmøder og deslige.



Den danske selvforståelse af at være ’klassens duks’ holder desværre ikke længere. Det, der
har gang i offentligheden i øjeblikket, er de forenklede budskaber, dét er vores problem



Forbundets struktur / vedtægter trænger til en gennemgang. Både formulering og fortolkning af
stemmereglerne er forældede. Det kunne overvejes at nedsætte et udvalg, bestående af
jurister, for at sikre legitimiteten.



Det blev foreslået igen at oprette et åbent menneskerettighedsudvalg.

Formanden takkede for indlæggene, og kommenterede de fremsatte synspunkter og forslag.
Beretningen blev godkendt.

4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for
kollektive medlemmer
Hovedkasserer Flemming Thøgersen forelagde regnskaber og budgetter for perioden. En
detaljeret redegørelse kan findes i den organisatoriske beretning for perioden 2008-2010. Et lavere
aktivitetsniveau havde også ført til ’bedre’ resultater end forventet. Budgettet har været under
løbende kontrol af bestyrelsen. Sekretariatsomkostningerne har særligt i 2010 været større end
forventet, pga. ansættelsen af ny generalsekretær. Det blev i den forbindelse fremhævet, hvordan
aktivitetsniveauet er steget under den nye sekretariatsledelse.
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Af den organisatoriske beretning fremgår det, at der i perioden har været en vigende udvikling i
medlemstal, og det er uomgængeligt, at der skal gøres noget ved det. Forslaget til nye
kontingentsatser fra den af bestyrelsen nedsatte hvervningsgruppe var et udspil, der bringer
kontingentsatserne ned på et niveau, der ligner andre organisationers, og således ikke risikerer at
skræmme potentielle medlemmer væk.
Den budgetterede optimistiske stigning i antal medlemmer for det næste år vakte en del bekymring
i salen, og det samme gjaldt den høje udgift til revisor, der mestendels skyldes den udskiftning på
bogholderposten, der har fundet sted.
Der blev spurgt, om det kunne lade sig gøre, at få et rammebeløb ud i lokalkredsene, eller om de
skal fortsætte med konkrete anmodninger. Anmodningen blev taget til efterretning.
Forslaget til nye kontingentsatser blev efter en kort diskussion godkendt.

5. Indkomne forslag
Forslagsstillerne fik hver 10 minutter til at fremlægge deres forslag til udtalelser, hvorpå de – med
indkomne ændringsforslag – blev behandlet af redaktionsudvalget, inden afstemning søndag.
Udtalelserne (som vedtaget) var:


’Dansk FN-opbakning i praksis – ikke kun i ord’ (v/Jørgen Estrup)



’Regeringen må genskabe respekten for menneskerettighederne’ (v/Erik Arnsted)



’Danmark i krig – Er det Wikileaks, der får den danske regering tilbage på FN-sporet?’
(v/Morten Thulstrup)



Intern udtalelse vedr. G20 (v/Bente Nielsen)

7. Valg af formand, næstformand, hovedkasserer og to forretningsudvalgsmedlemmer
Alle uden modkandidater blev
 Jørgen Estrup genvalgt som landsformand.
 Trine Marqvard Nymann Jensen valgt som næstformand
 Flemming Thøgersen, NETOP, genvalgt som hovedkasserer
 Lave Broch valgt til forretningsudvalget for de individuelle medlemmer
 Torben Jacobsen, Mandela Center Danmark, genvalgt til forretningsudvalget for de kollektive
medlemmer
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kandidaterne fik hver to minutter til at præsentere sig for forsamlingen, hvorpå der blev stemt.
Følgende 12 blev valgt ind:














Christian Friis Bach
Karsten Fledelius
Linda Herzberg, Det Mosaiske Trossamfund
Niels Johan Juhl-Nielsen, Radikale Venstre
Tue Magnussen
Miriam Moazzeni, Kvinderådet
Bente Nielsen
Jørn Boye Nielsen
Ole Olsen
Bente Rich
Morten Thulstrup
Jens Vexø, OSMTH
Suppleant: Bent Christensen, Mellemfolkeligt Samvirke

9. Fremtidig virksomhed
Forslaget til Strategi- og handlingsplan blev fremlagt af næstformand, Trine M.N. Jensen. Hun
sluttede af med: FN-forbundet – fordi vi tror på globalt ansvar.
Udover nogle sproglige forslag til rettelser, blev flere punkter rejst i den efterfølgende debat,
herunder:


Nødvendigheden af at problematisere vækst i forhold til bæredygtighed, især det
konfliktskabende element af væksten



Muligheden for at bruge næste år, der er udnævnt af FN som det internationale ungdomsår
med fokus på dialog og gensidig forståelse, som led i en hvervekampagne – evt. indenfor
rammerne af de allerede definerede fokuspunkter, som f.eks. civilsamfundets rolle i
multilaterale forhandlingsfora.



Vi har et godt budskab, og vi skal ud med det! FN-forbundet har brug for flere medlemmer,
også kollektive. Medlemskab af FN-forbundet skal være tiltrækkende. Der blev i den
forbindelse efterspurgt en retning for FN-forbundet, der skiller organisationen fra andre.



Forslaget om at FN-forbundet deltager med informationsstand ved politiske partiers
landsmøde blev gentaget, ligesom det også blev foreslået at engagere politikere før og/eller
efter deltagelse i FNs Generalforsamling, fx i form af forberedende kursus eller mini-Model
UN



Ønsket om at prioritere internationale beslutninger
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Forbundets overgang til en projektbærende organisation vakte en vis bekymring i forhold til
den mindskede egenkapital og de forventede udgifter til projekter. Næstformanden kunne
dog berolige, at så længe der ingen indtægter til projekter er, heller ingen udgifter vil være.
Vi kan kun gøre, hvad vi har ressourcer til.



Fsva. reformarbejdet, blev det foreslået at arbejde for en ’Code of conduct’ for
Sikkerhedsrådet, således at der ikke kan nedlægges veto i tilfælde af R2P, hvorved
princippet får mulighed får at blive omsat til praksis.



Der blev efterspurgt et større fokus på ofrene, frem for det rent politiske fokus på konflikter.
Der er eksempler nok at tage af: Darfur og Congo er blot nogle få.

Næstformanden tog kommentarerne til efterretning og vil indarbejde disse i den endelige
Strategi og handlingsplan for 2010-2012. Det endelige resultat vil kunne læses i Nyhedsbrevet.

10. Valg af repræsentantskab
Valget til Repræsentantskabet forløb som fredsvalg. Følgende 11 personer indgår i
repræsentantskabet fra den kollektive valgforsamling:
Ane Skjødsholm, Radikale Venstre, Arne Hansen, Genvej Til Udvikling, Asger Pedersen, Dansk
Russisk Forening, Bent Christensen, Mellemfolkeligt Samvirke, Helle Martinussen, Brahma
Kumaris, Ileana Schrøder, Esperanto, Jørgen Olsen, Genvej Til Udvikling, Kjeld Jakobsen, Dansk
Russisk Forening, Morten Beck Christensen, Netop, Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundet,
Svend Erik Magnussen, HKKF
Følgende 13 personer indgår i repræsentantskabet fra den individuelle valgforsamling:
Bertel Torp, Birgitte Husmark, Dorte Munch, Erling Kjær, Flemming Olsen, Henrik Pedersen, Jane
Finnerup Johnsen, Klaus Ljørring Pedersen, Lotte Andersen, Niels Groth, Peter Palshøj, Rasmus
Gyldenkerne Nielsen, Rikke Bruun De Neergaard

11. Valg af revisorer
Bent Nikolajsen og Inge Skjoldager blev valgt som hhv. parlamentarisk og kritisk revisor.

12. Eventuelt
Der blev opfordret til at følge op på problemstillingen omkring Roj TV, der trues af lukning; det er
en knægtelse af kurderne og en uhyrlig udvikling af terrorlovgivningen.
Jens Tranum Kristensen, der overlevede jordskælvet på Haiti, og arbejder for FN-missionen på
Haiti, blev foreslået som gæst til et arrangement i FN-forbundet regi. Sekretariatet har allerede før
Landsmødet etableret kontakt.
Der blev gjort opmærksom på følgende arrangementer:
[5]



Ruslandskonferencen fredag den 5. november: ’Demokratiets vilkår i dagens Rusland’.



Julemarked med afrikanske produkter den 28. november kl. 13-17 på Dirch Passers Alle på
Frederiksberg



Oplæg og paneldebat om: Kurdiske kvinders politiske kamp: mønsterbrydere eller
oprørere? den 21. november på Københavns Rådhus

Landsformanden afsluttede og takkede for et godt landsmøde, særligt de, der var kommet langvejs
fra. ”Det er en bekræftende oplevelse at se så mange af jer – det betyder, at der er liv; at selvom vi
ser et medlemstal, vi ikke er tilfreds med, så er der stadig en stor gruppe, der VIL det her.”
Dernæst understregede formanden, at dørene er åbne, uanset om man sidder i bestyrelsen ,i
repræsentantskabet eller ønsker at være aktiv på anden vis. Vores budskab er klart: Vi står for
noget, der er mere end selvtilstrækkeligheden. Vi mener, vi har et medansvar, ikke bare for danske
problemer, men for globale problemer.
Men fordi budskabet er klart, er det ikke ensbetydende med, at vores prioriteter er rigtige, og der er
vi åbne for input.
Sidst, blev der sagt tak til nogle af de kræfter, der har været i FN-forbundet i en årrække, der har
valgt at sige stop: Lars Kjærsgaard, Ruth Gunnersen, Erik Arnsted og Anni Herfort.

Dirigenterne takkede for god ro og orden!
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