Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011
Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben
Jacobsen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen, Miriam Moazzeni, Bente
Nielsen, Ole Olsen, Bente Rich, Morten Thulstrup og Jens Vexø
Fra sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Christian Friis Bach, Tue Magnussen og Jørn Boye

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. november samt de konkrete
formuleringer i forretningsordenen på baggrund af bestyrelsens beslutninger
Referatet af 24. november 2010 blev godkendt.
Tilføjelser til forretningsorden, som vedtaget den 24. november 2010, blev godkendt. Dog blev det
tilføjet, at det kunne være hensigtsmæssigt at lade indgå en paragraf vedr. beslutningstagen over
e-mail. Dette blev taget til efterretning.
2. Meddelelser og kort status på ”siden sidst fra FN-fronten”
Formanden berettede om det netop afholdte halvårlige møde i Institut for Menneskerettigheder
(IMR), hvor Holger Kallehauge, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, blev valgt
som ny formand og Therese Rytter, RCT, som næstformand.
Naturligvis var UPR-processen blevet diskuteret på mødet. Formanden kunne berette, at den
fælles ngo-rapport, udarbejdet i efteråret på initiativ af bl.a. FN-forbundet, matcher godt med
instituttets egen rapport, der i højere grad retter sig imod de principielle spørgsmål i Danmarks
efterlevelse af menneskerettighedsforpligtelser. Integrationsministeriets helt åbenlyse overtrædelse
af FN-konventionen vedr. statsløse var ligeledes et væsentligt punkt på mødet.
IMR arbejder på at opbygge et database over FN-konventioner, der skal gøre det overskueligt,
hvilke konventioner, Danmark har tiltrådt, hvor man er henne i arbejdet osv. Et rigtigt godt initiativ,
der vil blive et værdifuldt redskab for os, der arbejder med dette, også til at gøre det helt tydeligt,
hvornår der skal ’rækkes en finger i luften’.
Samarbejdet i ngo-kredsen omkring den fælles UPR-rapport har været opløftende.
Udenrigsministeriets holdning til arbejdet har været særdeles positiv, og dialogen omkring UPRprocessen, ngo-kredsen og UM imellem, vil fortsætte frem til eksaminationen 2. maj.
Overtrædelsen af konventionen vedr. statsløse er en rigtig grim sag, der involverer misinformation,
uvilje og dobbeltmoral. Det er en sag, som vi som FN-forbund må reagere på og melde os ind i
debatten. Sagen er endnu et eksempel på, hvordan FN og de danske FN-forpligtelser er blevet
negligeret de senere år, og det viser tydeligt, hvordan en monitorering, som IMR arbejder på, er
strengt nødvendig.
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Det blev kort diskuteret, hvordan man bedst følger op på det positive møde med G4S, der endte
med 6 punkter, G4S forpligtede sig til, herunder: 1) G4S ville aktivt overveje deres engagement i
forhold til fængsler på Vestbredden 2) Det samme for levering af overvågnings- og
sikkerhedsudstyr til muren (der er blevet fordømt af den internationale domstol i Haag som
værende i strid med folkeretten) 3) At indlede en dialog med Sune Skadegaard Thorsen, en af
Danmarks førende konsulenter indenfor Corporate Social Responsibility (CSR) 4) Adgang for FNforbundets medlemmer til rapport om G4S' juridiske forpligtelser i forhold til national og
international lovgivning ved juraprofessor Hjalte Rasmussen 5) At overveje også at lade
moderselskabet G4S indgå i Global Compact for at vise vejen for de nationale selskaber 6) At stille
op til et opfølgende møde med FN-forbundets medlemmer. FU vil følge op.
3. Konstituering, bestyrelsesudvalg, eksterne repræsentationer og ’kompetencekatalog’
For konstituering af bestyrelsesudvalg og indstillinger til eksterne repræsentationer, som godkendt,
se bilag (nedenfor).
UNAforum, der blev oprettet for at hjælpe den interne kommunikation i og imellem
bestyrelsesudvalg og arbejdsgrupper, er et udmærket redskab, så længe forum-funktionen på
hjemmesiden endnu ikke kører. Morten Thulstrup vil demonstrere forummet på
bestyrelsesinternatet den 1.-2. april.
Afslutningsvis blev de, der endnu ikke har indsendt kompetencekatalog til hjemmesiden, opfordret
til at indsende det til sekretariatet snarest.
4. Omlægning af FN-forbundets nyhedsbrev
Trine Jensen orienterede, og indstilling til omlægning af Nyhedsbrevet til ’Global – FN-forbundets
medlemsblad’ blev godkendt. Første nummer udkommer primo februar. Det nye blad vil blive
evalueret i redaktionsgruppen i løbet af foråret. Det tilstræbes, at mindst et nummer postomdeles til
medlemskredsen.
5. Økonomi
Flemming Thøgersen orienterede. Regnskabet for 2010 er omtrent færdigt, og bestyrelsen blev
gjort opmærksom på, at resultatet for 2010 er mindre negativt end forventet. Flere bemærkede, at
der ikke er brugt nær, hvad der er sat af til medlemshvervning og aktiviteter, og der var bred
enighed om behov for flere aktiviteter under disse punkter.
Fsva. bilaget om rejsegodtgørelse blev det blot klargjort, at praksis er restriktiv pga. Forbundets
begrænsede midler, men generalsekretæren kan bevilge godtgørelse indenfor en rimelig grænse
set i forhold til Forbundets økonomi.
6. Orientering om igangværende og nye projekter
Næstformanden orienterede om den forestående rejse til Iran for hende, Anni Herfort og Torleif
Jonasson. Formålet er dels en opfølgning på projektet i 2005, dels en føler i forhold til fremtidige
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projekter med UNA Iran. Der var en del debat i forhold til, hvordan man skulle stille sig i forhold til
menneskerettighedssituationen i landet, der f.eks. har den største hyppighed af henrettelser.
Debatten endte med den konklusion, at det er op til de, der rejser ud, at bedømme mulighederne.
Det blev foreslået at afholde et medlemsmøde efterfølgende, hvormed man kunne skabe grobund
for en balanceret dialog.
Flemming Thøgersen orienterede om Sortehavs-projektet, der var en succes, med i alt 11 nationer
repræsenteret. Formålet var at finde samarbejdspartnere i regionen til at udvikle FN-forbund og at
knytte an til mulige R2P-projekter. Særligt Georgien og Moldova er oplagte kandidater, særligt
mhp. konfliktområderne Syd-Ossetien og Transnistria. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til at
arbejde videre med projektet under projektudvalget, der bl.a. vil kigge på EU-programmet, Aktive
Unge.
Forbundet har fået en mindre bevilling fra UM på 50.000, hvor vi sammen med Parliamentarians
for Global Action påtænker en konference evt. i samarbejde med FN-forbundets Folketingsgruppe.
Gymnasieprojektet er udsat til sensommeren, og lagt over i Skoletjenesten.
Der har været ønsker om et projekt, der skal beskæftige sig med FN-forbundets historie – frivillige
må gerne melde sig.
Morten Thulstrup orienterede om sine tanker om etablering af et JPO-netværk, og også her må
frivillige kræfter gerne træde til.
7. Statusrapport og indstillinger
Lave Broch orienterede på vegne af freds- og konfliktudvalget om, at generalmajor Kurt
Moesgaard, der tidligere var leder af FN-missionen i Vestsahara, har sagt ja til et møde vedr.
konflikten i Vestsahara. Det påtænkes at invitere både Marokkos ambassadør og en repræsentant
fra Polisario, Vestsaharas frihedsbevægelse.
Det vil blive forsøgt at få Politiken eller Information som medarrangør (alternativt at gøre det til et
cafe-møde), og således sammentænke arrangementet med medlemshvervning. Udgiftsniveauet
forventes ikke at overstige 10.000 kr.
Der bliver også overvejet en efterfølgende studietur til Vestsahara.
Der blev efterspurgt arrangementer, der kan sætte fokus på muslimers menneskerettigheder,
Sudan (herunder også flygtningestrømmen), menneskerettighedssituationen i Iran, og kvinders
rettigheder i islam. Alle spændende emner for bestyrelsesudvalgene at tage op. Blot blev der
opfordret til at have den råde tråd i forhold til de politiske fokusområder, vedtaget på landsmødet,
in mente.
8. Kommende møder og aktiviteter
Generalsekretæren indstillede, at bestyrelsesinternatet den 4.-5. marts flyttes til den 1.-2. april, og
repræsentantskabsmødet den 2. april flyttes til 30. april af hensyn til godkendelse af årsregnskab.
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Indstillingen blev godkendt. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i
mellemtiden primo marts.
9. Evt.
Det blev rejst som problem, at mødedisciplinen for bestyrelsesmøderne kunne trænge til at
revideres fsva. overholdelsen af tiden, og at mødeformen måske kunne lægges om. Den snak vil
blive taget på bestyrelsesinternatet i april.
Mødelederen takkede for god ro og orden.

BILAG
FN-forbundets bestyrelsesudvalg
- oversigt per 19. januar 2011
Formænd for udvalgene er markeret med understregning; medlemmer, der ikke er medlem af
bestyrelsen er markeret med rødt
Politiske fokusområder:
Fred og Konfliktløsning
•
Dansk sikkerhedspolitik tilbage på FN-sporet
•
Situationen i hhv. Afghanistan og Mellemøsten
•
Konfliktforebyggelse og –løsning samt fredsopbyggelse
•
Nedrustning
Lave K. Broch, Karsten Fledelius, Torben Jacobsen, Jørn Boye Nielsen og Morten Thulstrup,
Miriam Moazzeni, Bent Christensen, Erik Arnsted, Torben Lund, Cecilie Fenger og Berit Larsen
Menneskerettigheder
•
Dansk udlændingepolitik skal leve op til menneskerettighedskonventionernes krav
•
Fokus på bestemmelserne om racisme og blasfemi i dansk lovgivning
•
Følge udviklingen i FN’s menneskerettighedsråd, RTU og UPR
•
Israel-Palæstina konflikten
Ole Olsen, Tue Magnussen, Lave K. Broch, Miriam Moazzeni, Linda Herzberg, Jørgen Estrup,
Bente Rich og Erik Arnsted
Bæredygtig global udvikling
•
2015-målene
•
Rio+20 og klimaforhandlingerne
•
Den multilaterale udviklingsbistand
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Trine M.N. Jensen, Christian Friis Bach, Jørgen Estrup, Niels Johan Juhl-Nielsen, Morten
Thulstrup og Pernille Lausen Hansen
FN-reformer og Civilsamfundets rolle
•
R2P
•
Sammenskrivning og ajourføring af eksisterende politikpapirer + udvikle nye
•
Sikre involvering og styrke samarbejde og netværksdannelse
Torben Jacobsen, Bente Nielsen, Christian Friis Bach, Lave K. Broch, Jørgen Estrup og Jens Vexø
Organisatoriske fokusområder:
Oplysning
•
•
•

Styrkelse af kommunikationen og øget synlighed
Public service-virksomhed og generel oplysning og debat
Skoletjenestevirksomhed

Trine M.N. Jensen, Jørn Boye Nielsen, Morten Thulstrup, Pernille Lausen Hansen og Anne Marie
Wium-Andersen
Medlemshvervning og fastholdelse
•
Medlemspleje og øget hverveindsats
•
Kredse, lokale initiativer og interessegrupper
•
Stigende aktivitetsniveau
Torben Jacobsen, Trine M.N. Jensen, Jens Vexø, Torleif Jonasson og Erling Kjær
FN-forbundet som projektbærende organisation
•
Undersøge, igangsætte og følge projekter
•
Stop Sult Fonden
Flemming Thøgersen, Bente Nielsen, Trine M.N. Jensen, Anni Herfort og Torleif Jonasson
FN-forbundets repræsentanter i organisationer, institutioner og samarbejdsfora vedtaget af
FN-forbundets bestyrelse den 19. januar 2011
* Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde: (Indstillet: Jørgen Estrup og Trine Jensen)
Projektrådgivningen: Flemming Thøgersen
NGO-Forum (stående udvalg): Torben Jacobsen og Torleif Jonasson
92-gruppen: Trine Jensen og Torleif Jonasson
MS-Rådet: (opstiller til næste valg på vegne af FN-forbundet: Torben Jacobsen)
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UNICEF Danmark: Tue Magnussen og Bente Rich
Rådet for Institut for Menneskerettigheder: Jørgen Estrup og evt. Tue Magnussen (afventer besl. i
Helsinki Komite)
Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Jørgen Estrup og Bente Rich
Dansk Flygtningehjælps asyludvalg: Bente Rich
NGO-kontaktudvalget om menneskerettigheder: Bente Rich og Tue Magnussen
NGO-netværket om menneskerettigheder: Ole Olsen og Linda Herzberg
Netværket for oprindelige folk: Flemming Thøgersen
DanWatch: Lave Broch
Den Danske Burma Komité: (afventer indstilling fra menneskerettighedsudvalget)
Palæstina Lobbygruppen: Morten Thulstrup
* Dansk-Russisk Forenings præsidium: Jørgen Estrup
DANFØ's styregruppe: Jens Vexø
Samarbejdet vedr. Auschwitz-dagen: Linda Herzberg
* Danmarks Fredsråd: Lave Broch
Dansk Folkeoplysnings Samråd: Flemming Thøgersen
* WFM's eksekutivkomité: Bente Nielsen
WFM's Council: Jørgen Estrup og Bente Nielsen
WFUNA: Torben Jacobsen og Torleif Jonasson
* Nordiske generalsekretær- og formandsmøder: Torleif Jonasson og Jørgen Estrup
* Bestyrelsen for Stop Sult Fonden: Anni Herfort Andersen
Bestyrelsen for Fonden for Fred og Internationalt Samarbejde: Flemming Thøgersen
* De med stjerne markerede repræsentationer er personlige udpegninger
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