1

Referat fra FN-forbundets repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2013
Afholdt i Kvarterhuset, Jemtelandsgade, Amager
Til stede: Jørgen Estrup, Andreas Hansen, Alexander Bergstrøm, Flemming Thøgersen, Linda Herzberg, Louis William
Møllerfors, Miriam Moazzeni, Birgitte Husmark, Flemming Olsen, Asger Pedersen, Jørgen Olsen, Ole Olsen, Bente
Rich, Morten Thulstrup, Jane Finnerup Johnsen, Karsten Fledelius, Lars Josephsen, Mads Fritzbøger, Jørn Boye
Nielsen, Maj Rørdam Nielsen, Viktor Emil Sand Madsen, Sven-Erik Bolt Magnussen, Carl Erik Foverskov og Trine
M.N. Jensen (dirigent)
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson, Dilan Kizilkaya, Kofi Dakinah og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Torben Jacobsen, Bente Nielsen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Helle Martinussen, Ane Skjødsholm,
Bent Christensen, Jens Vexø, Thomas Sjöberg Neergaard, Lave Broch, Niels Johan Juhl-Nielsen, Morten Beck
Christensen, Susanne Langer, Dorte Munch, Majid Tim Zakaria, Erling Kjær, Poul Gerhard Kristiansen, Henriette
Vestergaard Andersen, Anne Berit Gaia Larsen, Ileana Schrøder og Anders Trelborg (orlov).

Formanden lagde ud med
Status på strategi & handlingsplan
De 22 sider, aktivitetsoversigten allerede fylder siden Landsmødet i oktober, vidner om det
aktivitetsniveau, der er i Forbundet i dag – men også arbejdspresset for Sekretariatet og
udgiftsniveauet, der nødvendigvis følger.
Det er et problem. Forbundets økonomi kan ikke bære aktivitetsniveauet, som det er nu, og vi er
nødt til at snakke om det.
Generelt har der været medvind for FN-forbundet – eller rettere: FN-sagen – i den senere tid i form
af det offentlige fokus, der har været på FN herhjemme; post2015-processen med en række
stormøder i København, åbningen af den nye FN-by, Kofi Annan, der gæstede hovedstaden og det
kommende formandskab for FN’s generalforsamling i 2014.
Et udpluk af FN-forbundets politiske fokus og aktivitet siden Landsmødet, så sådan ud:


Fred og konfliktløsningsudvalget;
To fyraftensmøder med ambassadørerne fra hhv. Israel og det palæstinensiske selvstyre
satte fokus på Israel-Palæstinakonflikten, der er så vigtig en brik for den regionale
stabilitet. Den diplomatiske repræsentation er bundet, hvad der til tider gør dialogen
vanskelig – men den er mulig!
Studieturen til Vestsahara
Våbenhandelstraktaten



Menneskerettighedsudvalget;
Der er i øjeblikket en ærgerlig strid om lovgrundlaget fsva. IMR og Rådet for IMR, og
derved om den rolle Rådet har og bør have i forhold til ledelsesfunktionen. Den folkelige
repræsentation i Rådet (og dermed dets forankring) er i alt for høj grad skåret væk, hvad
der er helt uforståeligt – og uacceptabelt.
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Studieturen til Haag.


Bæredygtig udvikling;
Post2015-processen er det helt store fokus lige nu og særligt temaet lighed. Vi skal (og
kan) med dansk bistand gøre en indsats på den multilaterale front, hvad der desværre
ikke altid er lige stor opbakning til, blandt andet i NGO Forum.



FN-reformer;
Der er ikke sket så meget endnu, men diskussionen skal holdes i gang.



Civilsamfundets rolle;
En ny civilsamfundsstrategi er på vej.
Oplysning, medlemshvervning- og fastholdelse og projekter er de tre søjler for det
organisatoriske fokus;



Oplysning;
Medlemsbladet GLOBAL og hjemmesiden er to af vores flagskibe i forhold til
oplysning, hvad der også blev bekræftet af den netop overståede menings- og
målgruppeanalyse. For så vidt er de to projekter lykkedes, men vi arbejder stadig på at
komme helt i mål
Folketingsgruppen er blevet genoplivet og har udvist stor interesse for Forbundet og
vores aktiviteter. I første omgang bliver der planlagt en større konference til september
om Post2015-processen (der vil være et af hovedtemaerne i forbindelse med
Generalforsamlings åbning), og endnu en konference påtænkes i begyndelsen af 2014
omkring reform af FN.
FN-forbundets Venner mødes stadig regelmæssigt og er en stadig stærkere ressource for
FN-forbundet arrangementer, som det har været tilfældet i forbindelse med
studiestartskampagen i efteråret og fyraftensmøder

 Medlemshvervning;
Af nye tiltag igennem efteråret og vinteren har været repræsentation ved politiske
landsmøder (Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Konservative) og studieture til
hhv. Haag, Vestsahara og New York.
Individuelt medlemskab er fordoblet siden 2010. Og nu er det blevet muligt at melde sig
ind og betale elektronisk via hjemmesiden, som forhåbentlig kan virke til den positive
udvikling


Projekter;
Efter et langt forløb er brætspillet Verden på Spil blevet færdigt og sendt ud til
folkeskoler i hele landet. Hurra!
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Det er godt med alt denne aktivitet – men hvad vi måske nok vidste på forhånd, og hvad medlemsog målgruppeanalysen bekræftede, så mangler vi den røde tråd for vores arbejde.
Derfor har vi også valgt i bestyrelsen, at sætte gang i en strategiproces; det er vigtigt ikke bare i
forhold til at afklare, hvilken type organisation vi vil være, men også for at kunne prioritere vores
ressourcer. Det er ikke en nem proces, men den er nødvendig, så nu går vi frem møde for møde.
Ordet blev givet frit, og bl.a. følgende blev sagt:
*Underskuddet er selvfølgelig sørgeligt, men det bliver så mørkt! Der sker rigtig gode ting i
Forbundet i disse år – studieturene, medlemsbladet, viften af debatmøder! Alle ting, der sætter
fokus på FN-begivenheder. Er det ikke en rød tråd sammen med at skubbe på Danmarks holdning
til en proaktiv holdning til og rolle i FN?
*Vi skal være opmærksomme på ikke at glemme det politiske og det aktivistiske, og ikke blive for
’pæne’ og lobbyagtige.
*Mht. medlemshvervning, er aldersgruppen 55+ faktisk repræsenteret ret flot blandt vores
medlemmer, vi må ikke glemme dem i vores fokus på de akademiske eller unge grupper.
*Vi har behov for en strategidebat og dermed en prioritering, for hvad der i stedet også kunne siges:
forenkling eller sammenhæng.
*Kan vi indføre brugerbetaling? F.eks. for ikke-medlemmer i forbindelse med fyraftensmøder eller i
form af donationer på Globalis.dk
*Fsva. den røde tråd, så er det fint at forsøge at holde retning, men vi er en folkelig organisation,
hvor folk melder sig frivilligt, derfor kan vi ikke diktere, hvad de skal lave. Vi skal være folkelige,
og det skal der være rum til – også selvom det koster på professionalismen.
*Vi skal i medierne, vi skal være spidse, ellers får vi ikke bredt kendskabet til os ud.
*Vi skal have tænkt konkrete handlingsmuligheder ind, når vi går ud for at hverve nye medlemmer.
og det må vi have tænkt ind i en strategiproces
*Der blev udtrykt frustration over processen omkring sammensætningen af IMR-rådet: ”Vi føler os
kørt over.”
*I forhold til synliggørelse må vi være meget mere fleksible, f.eks. tillade at flere kan skrive sig
under på vegne af FN-forbundet. Civilsamfundet skal til at tale meget højere, der er for meget
professionalisering, civilsamfundet bliver tromlet og udenrigsministeriet sover!
Debatten blev kommenteret af formanden, som specielt lovede at rejse spørgsmålet om udelukkelse
af centrale NGO'er ved sammensætningen af IMR-rådet..

Godkendelse af regnskab 2012
Hovedkassereren fremlagde årsregnskabet, hvori bundlinjen fremgår med et underskud på 167.000
kr. Underskuddet følger som sådan budgettet med en mindre afvigelse på godt 20.000 kr., der
skyldes dels en omlægning it-support-service fra DFS samt et par projektregnskaber, der afventer
endelig afregning, hvad der kan gå ind og dække en række administrationsomkostninger.
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2013 budgetteres også med et – dog mindre – underskud, og bestyrelsen forventer, at der gradvis
kan skabes balance. Det er vigtigt, vi forholder os til, hvad der er et rimeligt niveau på
egenkapitalen. Målet må være, at vi fastholder det slutbeløb, vi har sat for 2014, men spørgsmålet
er: Hvordan? Vi kan ikke blive ved med at skære i udgifterne, men vi har fået en større klarhed
omkring projekterne, omkring tilrettelæggelse af vores rejsevirksomhed samt en medlemsvækst, der
tilsammen giver håb om at nå målet.
Ordet blev givet frit og kasseren besvarede de rejste spørgsmål:
*Der blev spurgt til perspektiverne for bogholdersituationen. At generalsekretæren i mangel på
bogholder, må udfylde den rolle også. Forretningsudvalget er ikke nået til en afgørelse vedr.
bogholdersituationen, men vi er klar over belastningen, det er, at det ikke er holdbart i længden
*Hvad får vi får medlemskontingenterne, vi betaler til WFM og WFUNA? De internationale
kontingenter synes som store poster, men de betyder adgang for os til FN-systemet, hvad vi ikke kan
undvære, og yderligere giver de mulighed for at opsøge internationalt samarbejde, som det har
været tilfældet omkring f.eks R2P og Globalis
*Kunne vi lave en sms-service for vores medlemmer med reminders etc.?
*Kan vi gøre muligheden for at være rent støttemedlem tydeligere?
Kommentarerne blev taget til efterretning, og regnskabet blev godkendt.
Udtalelser
Følgende udtalelser var fremsendt og blev drøftet på mødet:
Israel skal som andre lande acceptere UPR-processen i FN’s menneskerettighedsråd (vedtaget).
Våbenhandelstraktat et stort skridt fremad (vedtaget).
Brug af droner som våben i ”krigen mod terror” undergraver menneskerettighederne. Udtalelsen
sendes tilbage til udvalget for at finpudse den til godkendelse i bestyrelsen.
NGO-forum: FN-forbundet skal ikke være til grin. Udtalelsen blev taget til efterretning og som
markering til den interne diskussion; FN-forbundet skal ikke melde sig ud af NGO-forum.

