Referat af FN-forbundets Repræsentantskabsmøde, lørdag den 14. november 2015
Til stede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Andreas Poppenbøll Hansen, Jørn Boye Nielsen,
Line Drewes, Ole Olsen, Jolanta Gaizutiene, Louis William Møllerfors, Anne Larsen, Bent
Christensen, Bente Rich, Holger Hansen, Lars Josephsen, Lena Jørgensen, Marianne Nørgaard
Jensby, Mikkel Laursen (via Skype), M’barka Daoudi, Ane Skjødsholm, Asger Pedersen, Helle
Martinussen, Ileana Schrøder, Jan Møgelberg, Jørgen Olsen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Poul Gerhard
Kristiansen, Susanne Langer, Sven-Erik Bolt Magnussen, Miriam Moazzeni, Linda Herzberg, Maj
Rørdam Nielsen
Fra Sekretariatet:
Torleif Jonasson, Jannie Dengaard, Anne Marie Wium-Andersen, Catarina Kragh, Emilie Sørensen,
Mille Gydahl-Jensen (referent)
Ikke til stede:
Trine Marqvard Nymann Jensen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Jens Vexø, John Kierulf, Jesper
Andersen, Karsten Fledelius, Erling Kjær, Jane Finnerup Johnsen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen

1) Status på strategi- og handlingsplan
Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen – og der blev holdt 1 minuts stilhed for ofrene for
terrorhandlingerne i Paris. (Linda Herzberg fra bestyrelsen afleverede senere på dagen en buket
fra FN-forbundet til Den Franske Ambassade.)
Dernæst gav formanden et overordnet billede af, hvad der er sket i FN-forbundet siden sidste
repræsentantskabsmøde, som opfølgning på den vedtagne strategi- og handlingsplan 2015-2016,
dog med den kommentar at hans indlæg primært ville vedrøre de politiske fokuspunkter - og knap
så meget de organisatoriske (oplysning, medlemsarbejde, projekter), som næstformand, Trine
Marqvard Nymann Jensen, plejer at fremlægge. Desværre var hun for en sjælden gangs skyld
forhindret i at deltage i Repræsentantskabsmødet.
Blandt de berørte punkter var FN-reformer, de nye Verdensmål for bæredygtig udvikling,
klimaforhandlingerne og COP21, der venter lige om hjørnet og sidst FN’s rolle i væbnede
konflikter.
I den forbindelse fremhævede formanden mål 16 af de nye Verdensmål, der har titlen ’Fred,
retfærdighed og stærke institutioner’, og hvis indhold ganske godt spejler FN-forbundets vision og
de vedtagne politiske fokusområder, lige fra menneskerettigheder, fred og konfliktløsning, til
bæredygtighed og reform af FN.
./. Slides fra formandens oplæg er vedhæftet som bilag.
Generalsekretæren supplerede kort med den seneste medlemsstatisktik, der var blevet udvidet
med en geografisk oversigt. Det var positivt at kunne konstatere, at medlemstallet gik i den rigtige
retning, men vigtigt også at bemærke, at der, hvor der ikke er aktiviteter, er der heller ikke
medlemmer – og det halter desværre med de landsdækkende aktiviteter.

Der blev åbnet for kommentarer og spørgsmål fra repræsentantskabet, og der var stor tilfredshed
med landsformandens oplæg. Der blev dertil nævnt en række områder:
- Situationen i Yemen og Mali
- Større fokus for politikerne på mægling og fredelig konfliktløsning fremfor automatisk
udsendelse af soldater
- Insisteren på involvering og aktivering af civilsamfundet samt villighed til at indgå alliancer
på tværs af interesser
- Holde fokus på konflikten mellem Rusland/Ukraine samt Israel/Palæstina og ikke mindst
kurdernes situation med både Tyrkiet og IS.
- Fra Nordjyllandskredsen blev der udtrykt ærgrelse over, at opbakningen til kredsene uden
for København ikke var større fra Forbundets side. Blandt andet vil Nordjylland rigtig gerne
have deres skoletjeneste op og stå – og foreslår at et større antal af deres frivillige kan
”oplæres” ved at være med de andre skoletjenester ude på skolebesøg.
Formanden samlede op på kommentarerne ved at tilslutte sig, at det er vigtigt fortsat at holde
fokus på rækken af konflikten. Endvidere udtrykte han fuld sympati for Kurdernes kamp. Han var
enig i at civilsamfundets indsats er uhyre vigtig – samtidig med han ærgrede sig over
Finanslovsforslagets reducering af udviklingsbistanden. ’Denmark is ready to do its part’, sagde
statsministeren ved den historiske vedtagelse af de nye Verdensmål for kun 4 dage senere at
meddele de brutale nedskæringer på den danske udviklingsbistand. Det var uhørt, og det var
ærgerligt. Slutvis bekræftede formanden, at arbejdet rundt om i landet (bl.a. i Skoletjenesten) skal
styrkes.
Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning.

2) Fremlæggelse af nyt principprogram for FN-forbundet
Bestyrelsesmedlem Ole Olsen fremlagde det nyligt udarbejdede principprogram for FN-forbundet.
Afsættet var et ønske om at finde – og synliggøre – ”den røde tråd”. Det var kulminationen på en
længerevarende proces tilbage fra den forrige bestyrelse, der havde påbegyndt udarbejdelsen af
en mere klar strategi for FN-forbundet.
Styringsparametrene var, at det skulle være holdbart i 10-15 år, have substans og ikke kun være
slagord. Der skulle være analyse og retning – og det skulle bestå af overordnede principper og ikke
enkeltsager. Endvidere skulle det have noget kant, så ikke alle nødvendigvis kunne være enige. Det
var hensigten at det skulle omkring 5-6 sider, men endte med det dobbelte. Det er dog meningen,
at der skal udarbejdes en kortere version.
Principprogrammet skal fungere som et visitkort for, hvad FN-forbundet står for. En reference for
bestyrelse og udvalg – og en reference i de politiske udspil og arbejdet med reformer. Programmet
vil blive lanceret på hjemmesiden samt sociale medie-platforme.
./. Slides fra Ole Olsens fremlæggelse er vedhæftet som bilag.

Der var en række kommentarer og forlag til papiret, men alt i alt opbakning. Ole Olsen ville lave en
opsamling og tage den videre til bestyrelsen og foreslog, at man evt. kunne lade landsmødet
revidere og vedtage papiret.
Landsformanden afsluttede diskussionen og bekræftede, at forretningsudvalget sammen med
bestyrelsen nu vil diskutere de næste skridt.

3) Yderligere repræsentantskabssager og eventuelt
 Generalsekretæren orienterede om sekretariatets flytteplaner, der vil finde sted primo det nye
år. Årsagen er dels for mange uudnyttede m2 – men primært den høje husleje i St.
Kongensgade. Det nye lejemål ligger i stueetagen i Tordenskjoldsgade, dvs. stadig Kbh. K og
nemt at nå med offentlig transport – og der vil, når diverse flytteomkostninger er betalt, årligt
være en besparelse på omkring 170.000 kr. om året.
 Hovedkasser Flemming Thøgersen orienterede kort om økonomien. Blandt andet at der i
Finanslovsforslaget er afsat 200.000 kr. mere om året til FN-forbundet. Desuden har FNforbundet overtaget fondskapitalen fra ”Fondet for Fred og Internationalt Samarbejde” – og
skal over en 3-årig periode benytte midlerne. Den øgede kapital skal blandt andet bruges til:
deltagelse i FN’s Generalforsamling og andre internationale møder, uddannelse internt i
organisationen, styrke Skoletjenesten og styrke FN-forbundets folkelige forankring.
 Dertil berettede han om en studietur til Danmark (til både Aalborg og København den 6.-13.
december) i forbindelse med et af de i gangværende EU-kurser. Hvis medlemmer fra
bestyrelsen eller repræsentantskabet var interesseret i at deltage undervejs for kortere eller
længere tid, kunne Flemming kontaktes.
 Den 27. Ruslandskonference afholdes under titlen: Ruslands rolle i verdenssamfundet: På vej
mod gensidig tillid eller mistillid? Den 27. november på Christiansborg.
 Der blev gjort opmærksom på et arrangement i samarbejde mellem Københavnskredsen og
Venligboerne d. 10. december – mere information vil følge.
4) Temadrøftelse: FN’s nye Verdensmål og Danmarks rolle
Troels Dam Christensen, koordinator ved 92-gruppen og Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker ved
DIIS gav et overblik over FN’s nye Verdensmål. Om prioriteringer og hvordan man kan omsætte
visionerne til virkelighed.
./. Slides fra Troels Dam Christensens oplæg vedhæftet.
Landsformanden afsluttede mødet i god ro og orden.

