FN-forbundet.
Fordi vi tror på #globaltansvar

Til punkt 3;
FN-forbundets skriftlige, organisatoriske beretning for perioden oktober 2018 – april 2019

INDLEDNING
Det er FN-forbundets opgave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar. Sådan har vi
beskrevet vores mission, grunden til, at FN-forbundet findes.
FN-forbundet er en lille organisation, som er en del af den store familie af FN-forbund i hele verden, samlet under World Federation of United Nations Associations. Vi har alle det til fælles, at vi
arbejder for en bedre verden og et mere effektivt FN ved at engagere borgere – unge som ældre –
i det globale ansvar.
Vores medlemsgrundlag spænder vidt. Blandt vores kollektive medlemmer finder vi politiske partier, venskabsforeninger, religiøse organisationer, fagforeninger og interesseorganisationer. Blandt
vores individuelle medlemmer finder vi unge og gamle; studerende, forskere, diplomater og borgere, der ønsker en bæredygtig verden. Med deres medlemskab viser de, at der er en folkelig opbakning bag FN og multilateralt samarbejde. Nogle af vores medlemmer yder en ekstra indsats.
De vælger at være aktive i vores kredse, skoletjenester, interessegrupper og ledende organer. I
FN-forbundet samles United Nations Youth Association Denmark, DanMUN, FN-forbundets Venner og FN-forbundets Folketingsgruppe.
Der er brug for den folkelige bevægelse for FN. Der er brug for et FN-forbund, der på de store linjer forsvarer globalt ansvar gennem FN, samtidig med at danskere lokalt kan møde multilaterale
ildsjæle, der gennem konkrete aktiviteter forklarer og støtter FN. Tilsammen er vi den folkelige bevægelse for FN.
På FN-forbundets seneste landsmøde gennemførte vi en række organisatoriske ændringer. Bl.a.
besluttede vi, at mødes oftere til landsmøde: hvert år i foråret, i stedet for hvert andet år i efteråret.
Denne overgangsperiode betyder, at der kun er gået et halvt år siden vi sidst mødtes, og derfor
bliver denne beretning tilsvarende kortere.

POLITISK INDSATS
September 2015 vedtog verdenssamfundet Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, SDG’erne,
og vi har efterfølgende arbejdet med Verdensmålene i centrum. Menneskerettigheder, fred og konfliktløsning er en integreret del af verdensmålene, og vi har også markeret os på disse områder.
Vores overordnede indsats for Verdensmålene sker i samarbejde med de øvrige civilsamfundsorganisationer, primært gennem den s.k. ’SDG arbejdsgruppe’ etableret af 92-gruppen - Forum for
Bæredygtig Udvikling og bistandsorganisationernes netværk Globalt Fokus. Herigennem koordineres indsatsen, f.eks. i forbindelse med deltagelsen i SDG-møde i FN’s Europæiske organisation
UNECE, eller i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende ”spotlightrapport”, der kommenterer Danmarks SDG-indsats, og hvor FN-forbundet har bidraget til beskrivelser i forbindelse med
Mål 8 og Mål 16. I 2019 er mål 8 (om anstændige jobs) et særligt fokus for FN-forbundet, bl.a. fordi
FN’s arbejdsorganisation ILO har 100 års jubilæum.
Derudover udarbejdede FN-forbundet høringssvar om den af Folketingets finansudvalg nedsatte
parlamentariske arbejdsgruppe, som kan tage selvstændige initiativer vedr. lovgivningsarbejdet i
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forbindelse med Verdensmålene og skal overveje, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges efter en
forsøgsperiode, som strækker sig ind i folketingssamlingen efter det kommende valg.
Lokalt har der også i landsmødeperioden været et særligt fokus på Verdensmålene. FN-forbundets
Københavnskreds fik samlet en række organisationer til at udarbejde en skyggerapport på ’Københavns Kommunes handlingsplan for implementering af verdensmålene’, og på baggrund af sin
store indsats opnåede FN-forbundets Nordjyllandskreds at blive næstformand for det nykonstituerede Aalborg Kommunes Bæredygtighedsråd.
På menneskerettighedsområdet blev en vigtig begivenhed opfølgningen af FN’s New York’er erklæringen fra 2016 om flygtninge og migranter, med vedtagelsen af de to FN-compacts for hhv.
flygtninge og migranter. Trods vores konference om compacts’ene på Christiansborg i sidste
landsmødeperiode, syntes det at komme som en stor overraskelse for politikerne, at Danmark ville
tilslutte sig aftalen om bl.a. ’sikker, velordnet og lovlig migration’. Statsministeren skar igennem og
tog til Marrakesh for at tilslutte sig aftalen på Danmarks vegne, og på den efterfølgende Christiansborg-konference, som vi gennemførte i samarbejde med en række samarbejdspartnere, forsøgte vi
igen at skabe klarhed om indholdet i aftalen.
FN-forbundet har desuden deltaget aktivt i Institut for Menneskerettigheders MR-råd, som har arbejdet intenst for en styrket folkelig forståelse og opbakning til de af Danmark ratificerede internationale konventioner, herunder ikke mindst EMRK/ EMD.
Mht. fred og konfliktløsning, så fulgte vi med Christiansborg-konferencen ”The future of the UN in
international peace and security” op på vores lobbyarbejde siden 2017 i forbindelse med Forsvarsforliget vedtaget i 2018. Vi markerede os yderligere over for Folketingets Udenrigsudvalg i forbindelse med samrådet om våbenhandel og -transport til Saudi Arabien.
Landsmødeperiodens tredje Christiansborg-konference var som medarrangør af Dansk-Russisk
Forenings årlige Ruslandskonference, i 2018 om ’Rusland og Vesten – konfrontation eller diplomati?’.
Som medlem af netværkene 92-gruppen og Globalt Fokus har vi været medunderskriver på en
lang række fælleshenvendelser vedr. nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe om Verdensmålene, vedr. MKI’s (Mæglings- og Klageinstitutionen) udkast til 'due diligence' i tekstilbranchen,
ændring af selskabsloven mv.
I forbindelse med det planlagte besøg af UNRWA’s generalkommissær rettede vi bl.a. henvendelse til Folketingets Udenrigsudvalg, vi var medunderskriver på henvendelse til FN's generalforsamlings formand vedr. indkaldelse af jubilæums-topmøde i FN, vi skrev et brev til den franske
ambassadør vedr. situationen i Vestsahara, vi indsendte høringssvar vedr. ændring af Udlændingeloven, og så var vi medforfatter og -underskriver på fælles NGO-rapport til ’The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) in
relation to its upcoming visit to Denmark’.
Vi er blevet interviewet til, er blevet omtalt eller haft indlæg i Jyllandsposten, Dagbladet, Kultur &
Fritid, Altinget Udvikling, samt Globalnyt.dk. Emnerne har omhandlet menneskerettigheder, FN’s
migrationspagt, Københavnskredsens skyggerapport om verdensmålene, samt om verdensmålene
og folkeoplysning, ligesom vi på egen hjemmeside har kommenteret bl.a. den ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi.
I landsmødeperioden har FN-forbundet medvirket som gæster til Alternativets landsmøde, og som
gæster med bod og oplæg i workshop om verdensmål og ulighed til SF’s landsmøde.
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OPLYSNING, UNDERVISNING OG LÆRING
Omkring 60 udadvendte arrangementer og skolebesøg har der været afholdt siden sidste Landsmøde. I alt har vi direkte mødt omkring 3.200 deltagere til vores aktiviteter; de største samlede
grupper har vi mødt gennem de konferencer, vi har arrangeret på Christiansborg (knap 400). Gennem skoletjenestens indsats har vi mødt godt 1.100 elever og studerende, samt knap 400 studerende gennem DanMUN og UNYA Denmarks aktiviteter.
Dertil kommer de mange mennesker, der kommer forbi os til de store aktiviteter, vi deltager i, men
som vi ikke kan tælle direkte, som f.eks. til uddelingen af menneskerettighedserklæringen i København på FN’s menneskerettighedsdag.

Aktiviteter i landsmødeperioden oktober 2018 til april 2019
Region
Hovedstaden
Landsdækkende
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
I alt

H
L
MJ
NJ
SJ
RS

Åbne aktiviteter
7
7
5
9
0
2
30

UNYA &
DanMUN
5
2
0
16
0
0
23

Skoletjenesten
11
0
9
1
1
0
22

I alt
23
9
14
26
1
2
75

31%
12%
19%
35%
1%
3%
100%

Da landsmødeperioden er så kort, kan vi ikke direkte sammenligne aktivitetsniveauet med tidligere
2-årige landsmødeperioder; men det er muligt at konstatere, at en stor del af aktiviteterne fortsat
finder sted uden for hovedstaden. Vores kredse er den lokale forankring af vores værdier i FN-forbundet og et afgørende element i vores landsdækkende virke. Det er vigtigt, hvad der sker på lokalt niveau. Derfor er vores kredse vigtige, og derfor er det så bekræftende at se, hvordan aktivitetsniveauet – og ambitionerne – særligt er høje i FN-forbundet Nordjylland og København. Aktiviteterne tæller bl.a. mange oplæg om verdensmålene, feminisme, atomspredningsaftalen, Kina som
stormagt, udviklingen i Afrika, klimasikkerhed, kvinder og ligestilling, debat med Peter Hansen om
Israel-Palæstina-konflikten og UNRWA. Faste månedlige møder og årlige kredsweekender har
medvirket til at styrke aktiviteter og ressourcer i kredsene. Disse og andre tiltag er med til at fastholde engagerede medlemmer, tiltrække nye og opbygge kontinuitet og erfaring i kredse og netværk – og vil forhåbentlig bidrage til stærkere forankring i de egne af landet, hvor vi er knap så
stærke.
En særlig partner for FN-forbundet er FN-organisationerne, repræsenteret i Danmark i FN-byen.
Sammen med FN Byens afdeling for Public Diplomacy and Communication arbejder vi på at formalisere vores samarbejde yderligere, samt inddrage FN-forbundets aktive mere i samarbejdet.
Sammen med FN’s befolkningsfond UNFPA blev udstillingen #childmothers organiseret: i Aarhus
blev udstillingen åbnet sammen med Kronprinsessen, i København sammen med Børne- og ungdomsborgmesteren. Sammen med Fødevareprogrammet WFP er FN-forbundet ansvarlig for ’Stop
Sult Fonden’. FN-forbundet er fortsat ansvarlig for det årlige samarbejdsmøde på højt niveau mellem de nordiske FN-forbund og FN-byens nordiske repræsentationer. Sammen med bl.a. FN-byen
og UNDP sidder FN-forbundet via 92-gruppen i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. Skoletjenesternes efterhånden årlige fællesweekend starter sammen med #UNCity4Schools, og siden sidste sommer har man på FN-byens hjemmeside kunnet finde link til vores foredragsholderkatalog,
hvor bl.a. FN-vennerne tilbyder oplæg. Sammen med FN-byen åbnede FN-forbundet DanMUN’s
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årlige FN-simulering, denne gang om Atomaftalen med Iran. UNYA Denmarks seneste Case Competition blev gennemført i FN-byen i samarbejde med UN Women. Og så har der været en tæt dialog med UNHCR, især op til compact-konferencen i januar.
Aktiviteterne og emnerne spænder vidt, og forhåbentlig kan vi arbejde hen imod en mere målrettet
indsats. Tidligere medlems- og målgruppeanalyser viser, at en stor andel af vores nuværende og
potentielle medlemmer savner den ’røde tråd’ i vores arbejde.
Projekt og skoleindsats
I 2018 opnåede vi en bevilling fra Danidas Oplysningsbevilling, hvorved vi har kunnet videreudvikle
vores brætspil ’Verden på Spil’ til et mere app-baseret læringsspil ’Verdensmål på Spil’, der bliver
lanceret inden sommer.
Det interaktive verdensatlas Globalis.dk fortsætter med at være en helt essentiel søjle for vores
oplysning. Med et gennemsnit på 47.000 brugere om måneden er sitet blevet en fast bestanddel i
undervisningen på mange skoler.
Vi nyder stadig godt af websitet http://globalresponsibility.eu/, etableret gennem projektet ’Education for Global Responsibility’, der blev afsluttet i 2018. På sitet er der inspiration til gode rutiner,
samt en metodeboks med gode idéer til undervisningsøvelser, der knytter sig til hvert af verdensmålene. For skolernes vedkommende er øvelserne også relateret til fagene og deres læringsmål.
Dertil kan skolerne certificeres via implementering af globalt ansvarlige rutiner i organisationen eller skolen. Endvidere er der på sitet mulighed for at kontakte og opbygge samarbejdsrelationer på
tværs af organisationer og skoler - og på tværs af europæiske landegrænser.
Det sidste seminar i den EU-finansierede træning ’United in Change’ (om at opbygge kapacitet og
fælles forståelse blandt projektdeltagerne til at undervise unge om samarbejde over grænser) blev
gennemført i landsmødeperioden.
Mindst lige så vigtigt som vidensplatformene, som Education for Global Responsibility og Globalis
udgør, er det fysiske møde. Her spiller vore Skoletjeneste en helt afgørende rolle, når de rejser
rundt på skoler, gymnasier og højskoler, og holder oplæg, afholder rollespil mm., hvad der er med
til at give eleverne en forståelse for og en bevidsthed om den globale verden, de er en del af.

KOMMUNIKATION
Hver måned får vores medlemmer et nyhedsbrev med en kort status på, hvad der rører sig af stort
og småt i FN-forbundet og hos vores samarbejdspartnere. Dertil er der vores hjemmeside, hvor det
månedlige antal brugere runder 2.500 i gennemsnit. Efter lang tids periodevis arbejde på en ny
hjemmeside, ventes den at være færdig i forbindelse med landsmødet, hvorefter det vil være muligt at tilgå hjemmesiden også fra mobile platforme. På længere sigt arbejder vi fortsat hen imod et
fungerende medlemssystem, der, ud over kontingentbetalingsdelen, bl.a. skal kunne varetage de
månedlige nyhedsudsendelser, kredsenes ønske om en enkel kommunikation med FN-forbundets
medlemmer i deres lokalområde, samtidig med at vi overholder Persondataforordningen.
Det er stadig på vores sociale medier, at vi når flest, både når vi skal nå bredt, og når vi skal
ramme mere specifikke samarbejdspartnere og interessenter eller målgrupper.
LinkedIn er her vi poster jobopslag fra FN Byens organisationer, fra ministerierne, fra samarbejdspartnere mv., sammen med vores egne praktikopslag, konferencer, kurser o.lign. Siden sidst er
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følgerskaren vokset til godt 500. Twitter er stadig den langt mere hardcore, politiske kommunikation, hvor vi er i dialog med politikere, forskere, meningsdannere og fagfolk. Her er vi i dag oppe på
godt 1.300 følgere.
Helt så kraftig har udviklingen ikke været på Facebook, der dog er vokset til knap 5.700 følgere.
Det er blevet sværere at trænge igennem på Facebook, men den sværere gennemslagskraft er
ikke unik for os i FN-forbundet, men et udtryk for de ændringer, der er gjort fra Facebooks side efter skandalerne om først ’Fake News’-problematikkerne omkring det amerikanske præsidentvalg i
2016 og sidenhen Cambridge Analytica, hvorpå det personlige indhold prioriteres i de algoritmer,
der bestemmer, hvad man ser i sit newsfeed. Det er en udvikling, der er værd at være opmærksom
på, også i forhold til et etisk perspektiv, men det ændrer dog ikke ved, at det stadig er vores største
platform på de sociale medier, og her vi stadig bedst plejer vores ’community’.
Vi er stadig ret nye på Instagram. Meget ligesom Facebook handler den om community; at vise,
hvem vi er, og hvad vi står for, men her mere gennem billeder. Det sætter kort sagt ansigt på FNforbundet og vores arbejde, og gør det relaterbart. Vi har på den korte tid, vi har været til stede her
nået godt 700 følgere.

ORGANISATION
Her bor FN-forbundets individuelle medlemmer pr. 2018
= antal m edlemskaber
FNF %: Andel af FNFs medlemmer bosiddende i regionen
DK %: Andel af Danmarks befolkning bosiddende i regionen

46
FNF 13%
DK 10%

203
FNF 58%
DK 32%

42
FNF 12%
DK 23%

32
FNF 9%
DK 21%

5
FNF 1%

20
FNF 6%
DK 14%

Kollektive medlemsorganisationer pr. april 2019
Alternativet
Bahai-samfundet i Danmark
Brahma Kumaris
Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS
Danmarks Lærerforening
Danmarks Retsforbund
Dansk-Rumænsk Forening
Dansk Russisk Forening
Den Danske Helsinki Komité
Det Konservative Folkeparti
Det Jødiske Samfund i Danmark
Det Radikale Venstre
Enhedslisten
Esperantoforeningen for Danmark
Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidl. FTF og LO)
FOA - Fag og Arbejde
Fora
Genvej til Udvikling
Hærens Konstabel- og Korporalsforening, HKKF
International Teacher Association Denmark
Interstep
Kvinderådet
Landsforeningen af Polio- Trafik- og Ulykkesskadede
Mellemfolkeligt Samvirke
Mit Asyl - Støttenetværket for flygtninge i fare
Fødevareforbundet NNF
OSMTH Danmark
RIKO - Rådet for International Konfliktløsning
SGI-Danmark
Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti, SF
Socialpædagogernes Landsforbund
Soroptimist International
UNICEF Danmark
Venstre

FN-forbundet er en medlemsforening, og uden medlemmer vil der ikke være en folkeligt forankret
opbakning til vores arbejde for en bedre verden gennem FN. Vi har fortsat en svagt stigende kurve
for individuelle medlemmer (opgjort i forbindelse med landsmøderne ved årets slutning), mens vi
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har fastholdt antallet kollektive medlemmer: LO og FTF er blevet lagt sammen til én medlemsorganisation, og op til landsmødet har vi kunnet byde velkommen til Alternativet som vores nyeste kollektive medlem. Vi skal fortsat fremhæve, at man kan blive medlem hos os. Det er vigtigt at alle
tænker medlemshvervningen ind i vores aktiviteter – ikke bare i forbindelse med afholdelsen, men
allerede fra planlægningen.
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Administrativt er sekretariatet fortsat udfordret hvad angår elektroniske systemer og programmer,
der med en begrænset økonomisk ramme skal kunne håndtere ikke mindst vores medlemssystem
– indenfor gældende lovgivning. Selvom det lader meget tilbage at ønske, så kører systemerne
dog efterhånden stabilt. Vi benytter MobilePay, hvad der gør det nemmere at tage medlemshvervningen med ud til arrangementer. En stadig stigende del af vores medlemmer udnytter muligheden
for at betale kontingentet via PBS-opkrævning.
Ungdomsnetværket United Nations Youth Association Denmark udvikler sig fortsat, med
lokalgrupper i København og Aalborg. Der er en tæt relation med FN-forbundet, også på lokalt
niveau, så fundamentet for fortsat samarbejde er godt. Vores mangeårige samarbejde med
DanMUN (Danish Model United Nations) er fortsat i landsmødeperioden, og i perioden var temaet
for den årlige konference atomaftalen med Iran.
Netværket af FN-venner, bestående af folk med FN-ekspertise, har i perioden afholdt møder om
bl.a. projektet vedr. et FN-museum, UN Live, og fremmet arbejdet for globalt ansvar ved at indgå i
debatter med bl.a. Udviklingsminister Ulla Tørnæs, ligesom gruppen tog initiativ til at samle en foredragsholdergruppe, der kan kontaktes gennem bl.a. FN-byens hjemmeside.
Samarbejdet med FN-forbundets Folketingsgruppe startede godt efter sidste folketingsvalg, med
udpegningen af Yildiz Akdogan som formand for gruppen, og senest har vi afholdt fælleskonference i 2018 om flygtninge og migrant-aftalerne. Efter et par års arbejde med de formelle krav, er
der i perioden opnået adgang til folketingsgruppens konto, der nu administreres af FN-forbundet.
Bestyrelsen har i perioden afholdt 3 møder og forretningsudvalget 3 møder. Bestyrelsen nedsatte
en række udvalg i fht. de organisatoriske fokusområder (projektudvalg og medlems- og oplysningsudvalg), mens der arbejdes på en ny struktur for bestyrelsens udvalg for politiske prioriteter (hvor
udvalgene om menneskerettigheder og om fred og konfliktløsning jævnligt har holdt møder). Udvalgene har haft mandat til at forbehandle emner og foretage indstillinger til bestyrelsen mhp. bestyrelsesbeslutninger; i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver har udvalgene kunnet etablere
midlertidige arbejdsgrupper. De organisatoriske udvalg har været lukkede udvalg, hvor primært
kun bestyrelsesmedlemmer har deltaget.
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FN-forbundet er medlem af hhv. har været repræsenteret i CISU Civilsamfund i Udvikling, Globalt
Fokus’ styregruppe, 92-gruppen Forum for bæredygtig udviklings formandsskab, 92-gruppens og
Globalt Fokus’ SDG-arbejdsgruppe, gennem 92-gruppen i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder, Erhvervsstyrelsens Multistakeholder gruppe for Internet Governance, Dansk Flygtningehjælps
repræsentantskab og asyludvalg, Dansk-Russisk Forenings partnerskabskreds, Institut for Menneskerettigheders Rådet for Menneskerettigheder og Rådets UPR-, ligebehandlings- og kommunikationsudvalg, UNICEF Danmark, Østersø NGO Netværk Danmark, DanWatch, RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, Dansk Folkeoplysnings Samråd og DFS’ kommunikationsudvalg, Esperantoforeningen, Stop Sult Fondens bestyrelse, Dansk Kvindesamfund og Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Denmark.
Internationalt tæller vores samarbejde især dels de nordiske FN-repræsentationer i FN-byen og de
nordiske FN-forbund, dels Control Arms, EU Russia Civil Society Forum, og International Coalition
for the Responsibility to Protect. og dels Verdensføderalisterne (WFM), hvor vi sidder i Council og
indehaver kassererposten, samt Verdensføderationen af FN-forbund (WFUNA), hvor vi sidder i eksekutivkomiteen. Dertil de europæiske og internationale partnere vi samarbejder med i forbindelse
med projektarbejdet.
Drift og aktiviteter har i 2018 været finansieret via medlemskontingenter, finanslovstilskud og Kulturministeriets tips- og lottomidler, samt med bevillinger fra Hermod Lannungs Fond, Danidas oplysningsbevilling, Aalborg Kommune, midler fra EU’s Erasmus+-program administreret via hhv.
Styrelsen for Videregående Uddannelser og EU’s Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency. Fondskapitalen fra det tidligere Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde blev i 2015
overført til FN-forbundet, hvor den er henlagt til brug for international virksomhed og uddannelse af
frivillige i de kommende år.
./. Den detaljerede oversigt over FN-forbundets aktiviteter, henvendelser, samarbejdsprojekter og
deltagelse i andres aktiviteter supplerer nærværende beretning.
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