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SIDE 6

RAMME FOR FN-FORBUNDETS ARBEJDE

FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for styrkelse
af interessen for Forenede Nationer, forståelse af nationernes gensidige afhængighed og
fælles ansvar for den internationale udvikling, og virkeliggørelse af de principper, som Forenede Nationer bygger på, med det mål at udbygge Forenede Nationer til en verdensmyndighed, der kan sikre menneskerettighederne, håndhæve international retsorden, forebygge konflikter og skabe fred, sikkerhed, samarbejde og bæredygtig udvikling.
FN-forbundets vision er en verden, hvor konflikter løses i globalt fællesskab uden anvendelse af vold; hvor ekstrem fattigdom er afskaffet og lige muligheder og bæredygtighed
styrer verdensøkonomien; hvor universelle menneskerettigheder respekteres og overholdes, og hvor vores fælles miljø og naturressourcer forvaltes bæredygtigt – en vision som
Danmark sammen med andre lande yder sit vægtige bidrag til at realisere gennem FN.
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.
FN-forbundet bidrager til dette med folkelig mobilisering, undervisning, information og påvirkning af beslutningstagerne til støtte for realiseringen af FN’s idégrundlag og vedtagne
principper.

INDLEDNING

FN og det multilaterale samarbejdssystem er under pres. På menneskerettighedsområdet
har vi de senere år set angreb på indgåede konventioner med krav om, at de opsiges, på
fred og konfliktløsningsområdet har vi set at indsatsen for nedrustning bortprioriteres, og
på bistandsområdet har vi set en knap halvering af Danmarks bidrag til FNorganisationerne og udmeldelse af FN’s organisation for industriel udvikling, UNIDO,
mens den del af den multilaterale bistand, der primært kanaliseres via FN i bred forstand,
nu er nede på 11% af den samlede bistand.
Der er derfor mere end nogensinde brug for FN-forbundet, og der er mere end nogensinde brug for, at FN-forbundet fokuserer sin indsats til forsvar for og forståelse af FN og det
multilaterale samarbejde.
Samtidig har Verdens lande i FN vedtaget 17 nye Verdensmål, som er fokus for FN’s arbejde de næste 15 år. Nye mål for hele verden, mål der både forpligter i- og ulande – og
mål, der omfatter hele FN’s arbejde. Verdensmålene er afsæt for FN-forbundets arbejde,
med særligt fokus på mål 16: fred, retfærdighed og bæredygtige institutioner.
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POLITISKE FOKUSOMRÅDER

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Med FN’s Verdensmål er vi kommet et stort skridt videre mod global bæredygtighed – fra
FN’s Brundtlandkommission og FN’s Miljø- og udviklingskonference i 1992, over FN’s
2015 Mål (Millennium Development Goals), til nu Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling (Sustainable Development Goals), der inkluderer miljø, udvikling, menneskerettigheder samt fred og konfliktløsning. Målene er rettet mod både i-lande og udviklingslande, og
kræver en samlet indsats for at blive en succes.
Mange danske NGO’er og netværk forholder sig til og arbejder ud fra Verdensmålene. FN
-forbundet skal også tage udgangspunkt i målene og være en aktiv samarbejdspartner i
relevante netværk. Selvom vi vælger Mål 16 som omdrejningspunkt for vores arbejde, er
det vigtigt at fastholde gennemførelsen af de 17 mål i sammenhæng. Overordnet mangler
en dansk ansvarlighedsmekanisme, hvorfor FN-forbundet vil arbejde for etableringen af et
nationalt bæredygtighedsråd/verdensmålsråd.
Det er uholdbart, at den del af den multilaterale bistand, der primært kanaliseres via FN,
nu er nede på 11% af den samlede bistand. Det er den bistand som skal sikre, at vi når
Verdensmålene og realiserer en bæredygtig udvikling. Derfor vil FN-forbundet arbejde for,
at Danmark som minimum opfylder FN’s mål om reelt at yde 0,7% af BNI til fattigdomsorienteret bistand og for en forøgelse af den multilaterale bistand til FN-systemet.
FN-forbundet vil videreføre arbejdet omkring global økonomi, da udviklingen heri er af væsentlig betydning for at kunne realisere de nye globale Verdensmål, herunder mål 12 om
bæredygtigt forbrug og mål 10 om mindre ulighed, i og imellem lande. Det er afgørende
for den globale udvikling, at det globale samfund sætter klare rammer for, hvordan virksomheder og privatpersoner kan agere økonomisk, sådan at de fælles behov tilgodeses.
FN-forbundet skal medvirke til at afdække, hvordan danske og nordiske virksomheder via
investeringer kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling i overensstemmelse med Verdensmålene, ’UN guiding principles’ og ’UN code of conduct’, dvs. medvirke til at udvikle
bæredygtig og ansvarlig virksomhedsledelse.
MENNESKERETTIGHEDER

Hensynet til menneskerettigheder er efterhånden blevet en velintegreret del af bæredygtighedsdagsordenen, om end det kniber med at overholde hensynet i praksis. Det er derfor vigtigt at bruge de internationale mekanismer, der kan forsvare og fremme rettighederne, og dermed også leve op til Mål 16’s retfærdigheds-fokus.
Danmark skal bl.a. fremme en regelbaseret international orden og de principper, værdier
og menneskerettigheder, som vort eget åbne, demokratiske samfund hviler på. Det betyder, at vi skal overholde de konventioner, vi selv har været med til at skabe, herunder
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særligt FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder. FN’s Menneskerettighedsråds
evalueringsmekanisme (Universal Periodic Review) er et vigtigt instrument for dialog om
overholdelsen af menneskerettighederne, og Danmark skal fortsat bidrage til arbejdet, udnytte mulighederne for konstruktiv kritik af andre lande og ikke mindst seriøst adressere
de emner og problemer, der rejses overfor Danmark selv. Det er også forudsætningen for,
at Danmark kandiderer til medlem af FN’s Menneskerettighedsråd.
FN-forbundet finder det afgørende, at kendskab til menneskerettigheder og folkerettens
principper bliver en integreret del af undervisningen i folkeskolen fra de tidligste klasser.

FRED OG KONFLIKTLØSNING

Danmark ydede en stor indsats i forbindelse med etableringen af FN’s princip om ansvar
for at beskytte (Responsibility to Protect) og har en ledende rolle i forhold til at drive et
netværk af nationale kontaktpersoner (the R2P focal point network) – netop forhindring af
eskalering af konflikter er en hjørnesten i R2P. En styrkelse af dette arbejde vil være en
naturlig udmøntning af Danmarks målsætning om at fremme fred, sikkerhed og beskyttelse.
For FN-forbundet er det også væsentligt at arbejde for et mere permanent dansk bidrag til
FN’s fredsbevarende indsats, der bygger på vores erfaringer med den tidligere indsatsstyrke SHIRBRIG, hvis forhastede nedlæggelse forringede fredsindsatsen. Samtidig bør
konfliktløsning, fredsmægling, nedrustning og overvågning af våbenhandel også være en
dansk prioritet.
ET STYRKET FN

Siden 1945 har Verden ændret sig, og dermed har den virkelighed, FN blev skabt til at virke i forhold til, også ændret sig. FN-forbundet vil videreføre det igangsatte arbejde med at
udvikle og opdatere forslag til reformer af FN, bl.a. sådan at FN er rustet til at løse sine
opgaver i forhold til de 17 nye bæredygtighedsmål. Bestyrelsen vil tage ansvar for, at opgaven løses og - på baggrund af et overordnet reformprogram - videreføres på delområder. FN-forbundet vil selv og sammen med andre skabe opmærksomhed om FN’s
måde at arbejde på, behovet for globalt samarbejde og for mekanismer, som understøtter
det fælles ansvar.
Det er vigtigt at fremhæve de reformer og fremskridt, der gennemføres, så reformdiskussionen ikke kun handler om manglende reform af FN’s Sikkerhedsråd. Her vil vi især fremhæve princippet om ’Responsibility to Protect’, etableringen af mekanismen ’Universal Periodic Review’ og vedtagelsen af Verdensmålene som den samlede ramme til at adressere de globale udfordringer.
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VORES ORGANISATORISKE ARBEJDE

OPLYSNING

I den kommende landsmødeperiode vil vores oplysningsarbejde fortsat promovere betydningen af FN og skabe synlighed om FN’s arbejde, med et særligt fokus på Verdensmålene, herunder mål 16. Dermed vil vores største aktiviteter, såsom Folkemødet på Bornholm, politiske landsmøder, kulturnat, kampagnedage som Verdens Bedste Nyheder, skoletjeneste-tilbud m.m., sigte mod at tilbyde inddragende aktiviteter, der giver indblik i FN
og i Verdensmålene.
Vores hjemmesider er blandt vores vigtigste online kommunikationsredskaber. I fht.
www.fnforbundet.dk vil vi prioritere at få skabt en ny og forbedret platform, hvor brugeren
er i centrum, mens vi vil søge at sikre økonomisk grundlag til fortsat drift af vores mest besøgte hjemmeside www.globalis.dk. Derudover vil vi fortsætte vores arbejde med vores
sociale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn), hvor vi når en bred skare af medlemmer,
interessenter, øvrige ngo’er og almindelige borgere. Især vores Facebook- og Twitterkanaler har i de seneste år opnået et større og større kendskab blandt den danske befolkning, og med hjælp af få midler kan vi derigennem nå ud til – bogstaveligt talt – tusindvis
af danskere.
FN-forbundets mission er ”at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale
løsninger, som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar”.
Vores oplysningsarbejde på skoler, fyraftensmøder, konferencer, folkemøder m.m. er vores vigtigste redskab til at opfylde denne mission. Her når vi egne medlemmer, potentielle
nye medlemmer og borgere uden umiddelbar tilknytning til vores organisation.
Særligt indsatsen i fht. undervisningssektoren skal prioriteres, dels ved at sørge for driften
af skoletjenester rundt omkring i landet, og at de frivillige her har de fornødne materialer
og kvalifikationer til deres store indsats, dels ved at samle og udvikle tilbud til undervisere,
bl.a. baseret på vores erfaringer fra vores nordiske søsterorganisationer og vores internationale samarbejdsprojekter.

MEDLEMSHVERVNING OG –FASTHOLDELSE

FN-forbundet er en medlemsorganisation. Derfor skal vi søge at sikre, at vores eksisterende medlemmer – både individuelle og kollektive – føler de får værdi af deres medlemskab
af FN-forbundet. I de næste år vil vi gøre en ekstra indsats for at inddrage vores kollektive
medlemmer i aktiviteter, så vi kan drage nytte af hinandens kompetencer.
Vores månedlige nyhedsbrev og kvartalsvise medlemsblad GLOBAL vil ligeledes have en
fortsat høj prioritet i vores oplysningsarbejde, da det er vores vigtigste direkte informationskanaler til vores medlemmer.
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Størstedelen af vores medlemmer er bosiddende i København og hovedstadsområdet.
Dertil har vi de seneste år oplevet en medlemsstigning i særligt Nordjylland. Det er meget
positivt, og en tendens vi håber fortsætter de kommende år. Vi håber desuden på at kunne mobilisere frivillige i øvrige landsdele, særligt Midtjylland og Fyn, hvor vi allerede nu
har netværk, så vi ligeledes kan få etableret kredse der.
Det kræver at FN-forbundet bliver bedre til at arbejde landsdækkende, herunder at den
nye bestyrelse og dens udvalg, samt FN-forbundets øvrige organisation, inddrager vores
lokale netværk og kredse i arbejdet, så vi dels kan få aktiveret og inkluderet vores nye
medlemmer og dels kan få spredt vores aktiviteter udenfor Københavnsområdet.

PROJEKTER OG KAMPAGNER

I løbet af de seneste år har vi etableret en flot projektportefølje med adskillige gennemførte projekter, både mindre projekter, ugekurser og flerårige projekter i millionklassen. I de
kommende to år vil vi fokusere vores indsats på projekter, som har relation til vores tema
og bidrager direkte til opfyldelsen af vores mission. Disse projekter skal bygge på vores
erfaringer fra tidligere aktiviteter og understøtte de resultater, disse resulterede i.
Derudover vil vi udvikle kampagner for at opfylde FN-forbundets mål, gerne i alliance med
kollektive medlemmer og evt. andre organisationer.

AFSLUTNING

Denne handlingsplan har til hensigt at opstille overordnede rammer for FN-forbundets arbejde de næste to år. Det er den nyvalgte bestyrelses ansvar at konkretisere planen og, i
samarbejde med sekretariatet, planlægge og gennemføre aktiviteter, der skaber synlighed
og støtter op om vores strategi og overordnede tema, med reference til vores mission og
vision.
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@FNforbundetDK

facebook.com/FNforbundet.dk
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