Referat fra FN-forbundets repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2011
Tilstede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Karsten Fledelius, Linda
Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen, Tue Magnussen, Miriam Moazzeni, Jørn Boye Nielsen, Lotte
Andersen, Niels Groth, Birgitte Husmark, Dorte Munch, Rikke Bruun de Neergaard, Rasmus
Gyldenkerne Nielsen, Flemming Olsen, Bertel Torp, Helle Martinussen, Asger Pedersen, Ane
Skjødsholm, Arne Hansen, Jørgen Olsen, Bent Christensen, Poul Gerhard Kristiansen
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Susan Høgholdt, Yvonne Petersen og Anne Marie WiumAndersen (referent)
Gæst til foredraget: Anders Henriksen
Ikke til stede: Trine M.N. Jensen, Lave K. Broch, Christian Friis Bach, Bente Nielsen, Ole Olsen,
Bente Rich, Morten Thulstrup, Jens Vexø, Jane Finnerup Johnsen, Erling Kjær, Peter Palshøj,
Henrik Pedersen, Klaus Ljørring Pedersen, Kjeld Jakobsen, Ileana Schrøder, Sven-Erik Bolt
Magnussen, Morten Beck Christensen

Generalsekretær Torleif Jonasson bød velkommen til repræsentantskabet – denne gang i
’nye’ lokaler ved Mellemfolkeligt Samvirke og opfordrede i den forbindelse særligt de
kollektive medlemmer til at melde ind, i fald man har lokaler, der kan rumme
forsamlingen, så vi kan komme rundt på besøg.

Punkt 1: Status på strategi og handlingsplan
Landsformand Jørgen Estrup berettede om det usædvanlige fokus, der har været på FN
og FN’s rolle de seneste par måneder fsva. det ’Arabiske Forår’, Libyen, Sikkerhedsrådets
vedtagelse af resolution 1973, hvor princippet omkring the ’Responsibility to Protect’
(R2P) har fået en helt prominent placering.
Så har der været en ministerfyring og en ny minister i forbindelse med sagen omkring de
statsløse, der affødte hele debatten omkring konventioner. Om end det ikke altid er lige
velovervejede indlæg, der præger debatten, er det interessant, som det har givet nyt liv til
debatten omkring Danmark og FN.
I begyndelsen af april afholdtes et bestyrelsesinternat over 2 dage på den Internationale
Højskole i Helsingør med støtte fra DFS. Det var en meget positiv oplevelse, og gav
muligheden for at komme i dybden med både det politiske og det organisatoriske arbejde,
herunder medlemssituationen (hvervning og fastholdelse), et af de vigtige organisatoriske
fokusområder, men også, hvordan FN og den multilaterale linje indlejres som en naturlig
del af folkeoplysningen. Den debat blev ansporet af debatoplægget fra Per Paludan
Hansen, formand for DFS, der gæstede mødet.
Indenfor de politiske fokusområder, fremhævede formanden særligt Forbundets seneste
udtalelse vedr. Libyen: Konfliktløsning frem for krig, der havde medført en del debat
internt i bestyrelsen; nogle havde været lidt tøvende overfor, hvilken retning FNresolution og den militære intervention, ville gå i. Men efter en god snak nåede man til
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enighed om at understrege det politiske ben i Sikkerhedsrådets resolution 1973 med
udtalelsen. Og forhåbentlig den (stadig tentative) konference om R2P den 17. maj på
Christiansborg kan stimulere den bredere offentlige og politiske debat til at omhandle
mere end F16-fly.
Derudover gjorde formanden opmærksom på den kommende ’eksamen i
menneskerettigheder’ for Danmark i FN’s menneskerettighedsråd i anledning af den (for
Danmark) første 4-årlige ’UPR’: Universal Periodic Review mandag den 2. maj. FNforbundet har deltaget meget aktivt i forarbejdet hertil, der startede allerede i efteråret og
endte ud med dels en fælles ngo-rapport vedr. menneskerettighedssituationen i Danmark
og dels en fælles kritik af regeringens egen rapport, der på mange måder må siges at
være problematisk. Samarbejdet ngo’erne i mellem har været en positiv oplevelse og
forhåbentlig ikke enestående.
Bestyrelsesudvalgene
Repræsentanter for de nedsatte bestyrelsesudvalg orienterede om deres arbejde og
fremlagde deres kommissorier og udmøntning af disse.
Mht. de politiske udvalg, fremlagde Jørn Boye Nielsen på vegne af Fred og
konfliktløsningsudvalget, Linda Herzberg og Miriam Mozenni på vegne af
Menneskerettighedsudvalget, og Niels Johan Juhl-Nielsen på vegne af udvalget for
bæredygtig global udvikling.
Mht. de organisatoriske udvalg, fremlagde Jørn Boye Nielsen på vegne af
oplysningsudvalget, Flemming Thøgersen på vegne af projektudvalget, og Torben
Jacobsen på vegne af udvalget for medlemshvervning.

Punkt 2: Udtalelser
Jørgen Estrup orienterede om baggrunden for den fremlagte udtalelse: ”Danmark
behøver ’alarmsystem’ imod overtrædelse af konventioner”. Udtalelsen argumenterer for
et ’alarm- og overvågningssystem’ imod overtrædelser af
menneskerettighedskonventioner, der naturligvis kommer i kølvandet på de seneste klare
konventionsovertrædelser i forbindelse med sagen omkring de statsløse. Men sigtet er
også udtalelser fra flere folketingspolitikere, der nu åbenlyst sætter spørgsmålstegn ved
Danmarks forpligtelser i forhold til de af Folketinget tiltrådte konventioner. Et system,
som på denne måde monitorerer vores konventionsforpligtelser, vil imidlertid både holde
styr på danske forpligtelser og samtidig give alle let adgang til at overveje, om der politisk
er behov for ændringer.
Det er en udtalelse, der lægger sig op ad det arbejde, Institut for Menneskerettigheder
allerede er i gang med i forhold til udviklingen af et system til ’overvågning’ af hele
konventions-’apparatet’.
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Det blev anført, at vi i Forbundet ikke må være bange for at byde en revision af FNkonventioner velkommen, for mange af dem kan trænge til revision
Efter at en arbejdsgruppe havde revideret udtalelsen på baggrund af de indkomne
kommentarer blev den godkendt enstemmigt i forsamlingen. (Udtalelsens indhold blev
dækket i Information d.3.maj, se vedhæftede)

Punkt 3: Godkendelse af regnskab
Flemming Thøgersen forelagde årsregnskabet fra 2010, indstillet af bestyrelsen til
godkendelse af Repræsentantskabet. På trods af røde tal gjorde hovedkassereren
opmærksom på, hvordan årsresultatet udmærkede sig i forhold til det budgetterede
underskud, og hvordan de øgede udgifter til formålsbestemte aktiviteter var steget, hvad
der bevidner en øget aktivitet. Den midlertidige forøgelse af sekretariatet i forbindelse
med udskiftningen af ledelsen, har givet en forhøjet udgift til denne post. Udgiften er dog
helt overvejende knyttet til 2010, og vil således ikke fortsætte.
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4: Evt.
Der blev spurgt til, hvad de aktuelle medlemstal er, hvortil det blev oplyst omkring et par
hundrede.
Der blev orienteret om en række kommende arrangementer.
Landsformanden takkede for god ro og orden.

Foredrag: Humanitær intervention, mandater og FN’s rolle i det nordlige Afrika
v/Anders Henriksen, adjunkt i folkeret ved det juridiske fakultet på Københavns
Universitet lagde op til, hvad der blev en livlig debat med udgangspunkt i
Mandatet i Libyen
Den retlige betydning af R2P
Den nye sikkerhedspolitiske virkelighed post 1989/ 11. september 2001
Fremtiden for FN og Sikkerhedsrådet
Slideshow er vedhæftet.
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