Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 19. januar 2010
Til stede: Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Lave K.
Broch, Bent Christensen, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich og Morten Thulstrup
Gæster: Nana Heltberg og Anders Boye
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Trine Jensen, Erik Arnsted, Karsten Fledelius, Dorte Munch, Bente Nielsen og Claus
Wachmann
Mødeleder: Jørgen Estrup
Inden selve mødet orienterede Nana Heltberg og Anders Boye fra hhv. DanMUN og
Skoletjenesten om det internationale projekt ’Making Commitments Matter’, hvis formål det er at
udvikle redskaber til NGO’er til brug for at få underskrevne FN-resolutioner ratificeret nationalt.
Læs mere på www.un-commitments.org
Punkt 1: Godkendelse af referater fra sidste møde
Tue Magnussen spurgte til beslutningen fra sidste møde om, at det på baggrund af en artikel i
Berlingske Tidende om pensionskassers støtte til israelske ulovlige bosættelser skulle rettes
henvendelse til pensionsselskaberne. Anni Herfort Andersen orienterede om, at hun havde taget
kontakt til DanWatch, som forsøger at rejse midler til en undersøgelse af sagen. Den svenske
pendant til DanWatch, SwedWatch har udgivet rapporten Illegal Ground.
http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2008/assa_abloy_ger_en_fabrik_i_en_illegal_bo
s_ttning_p_v_stbanken om emnet. Sagen følges og Swedwatch rapporten sendes til Berlingske
Tidende.
Herefter blev referatet godkendt.
Punkt 2: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
Anni Herfort orienterede om, at Michael T. Jensen havde meddelt, at han pga. arbejdspres havde
set sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen. Karin Munkholm, som var første suppleant, havde
meddelt, at hun pga. sine arbejdstider ikke vil kunne deltage i bestyrelsesmøderne. Anden
suppleanten Erling Kjær har indvilget i at indtræde i bestyrelsen. Michael var sammen med Bente
Rich Forbundets repræsentant i UNICEF Danmark. Tue Magnussen blev udpeget som Michaels
efterfølger på posten. Bestyrelsen beklagede Michaels beslutning og understregede behovet for at
fastholde samarbejdet med HKKF gennem en bestyrelsesrepræsentant.
Herefter meddelte Anni, at Christian Tang Stenz har opsagt sin stilling som studentermedhjælp.
Endelig orienterede Anni om, at FN-forbundet har modtaget medaljer, service og et frugtfad fra det
nedlagte SHIRBRIG. Der er skrevet behørigt takkekort.
Jørgen Estrup orienterede om møde i Rådet for Institut for Menneskerettigheder. Der havde været
enighed om, at det er vigtigt at holde informationsniveauet i forhold til den forsatte debat om
ytringsfriheden og opfølgning på Durban II og den lille gruppe, som arbejdede med Durban II sidste
forår, og som består af Instituttet, RCT og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om
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Racediskrimination og FN-forbundet, forsøges genetableret, også for at holde kontakt til
Udenrigsministeriet.
Desuden orienterede Formanden om, at der havde været afholdt møde i ’Vennekredsen’ med
deltagelse af 12 personer. Peter Hansen havde holdt oplæg om Palæstina-konflikten
Torleif Jonasson gjorde opmærksom på den ambassadørrokade, Udenrigsministeriet har
annonceret forud for det danske EU-formandskab i første halvår 2012.
Desuden orienterede Torleif om, at der havde været afholdt møde i bestyrelsen for Fondet for Fred
og Internationalt Samarbejde. Endelig gjorde Næstformanden opmærksom på, at FN-forbundet i
en artikel i Ekstra Bladet om misbrug af bistandsmidler havde været nævnt som medlem af Den
Danske Burma Komite. Anni orienterede om, at sekretariatet ikke mener, at FN-forbundet er
medlem og, at vi ikke har været repræsenteret i Burma Komiteen i en årrække, men sekretariatet
undersøger sagen.
Punkt 3: Evaluering af COP15
Torleif Jonasson evaluerede på forløbet af COP15. Der henvises til Torleifs leder og artiklen om
FN-forbundets aktiviteter i forbindelse med konferencen i det nys udkomne særnummer af FNforbundets Nyhedsbrev om COP15. Desuden orienterede Torleif om, at 92-gruppen har rettet
henvendelse til klima- og energiminister Lykke Friis og udbedt sig et møde, hvor der skal tages
bestik af situationen efter COP15, og indsatsen i 2010 skal diskuteres.
Torleif nævnte tre hovedpunkter for opfølgning på COP15:
• FN – der ligger en udfordring i at nuancere debatten om FN’s berettigelse og muligheder
(reform af FN)
• 2015 Målene – FN’s udviklingsmål må nu sættes i fokus med klimaproblematikken som en
integreret del
• Civilsamfundets rolle – rettigheder og muligheder
Jørgen Estrup udtrykte stor ros til Torleif, Morten Thulstrup og de øvrige, der havde været
involveret i COP15-arbejdet, og Formanden var enig i, at der skal arbejdes videre på de tre
ovenstående områder.
COP15 arbejdsgruppen fortsætter men omdefinerer sig i forhold til, at COP’en er overstået.
Punkt 4: Arbejdsgrupper
Oplæg vedr. FN-forbundets fremtidige arbejde med projekter blev pga. tidspres udskudt til et
senere møde. Arbejdsgruppen udsender skriftligt oplæg efter sit næste møde.
Der var udsendt referat fra Public Service-gruppens møde den 12. januar, som bl.a. indeholdt
oplæg til en foredragsrække i foråret. Referatet blev taget til efterretning.
Tue Magnussen havde udsendt forslag om, at der skulle medtages et punkt om Goldstonerapporten. Anni Herfort orienterede om, at Richard Goldstone havde takket nej til invitation til at
deltage i et debatmøde, som FN-forbundet ville have arrangeret i samarbejde med Berlingske
Tidende. Tue foreslog, at man i stedet inviterer Desmond Travers fra IICI til at holde oplægget.
Dernæst gjorde Tue opmærksom på, at Goldstone-rapporten skal behandles i FN’s
generalforsamling den 5. februar. Det blev aftalt, at en arbejdsgruppe bestående af Tue, Anni og
Jørgen med udgangspunkt i udtalelsen fra repræsentantskabsmødet den 31. oktober udarbejder
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brev om Goldstone-rapporten til Udenrigsministeren. Brevet sendes til orientering til medlemmerne
af Udenrigspolitisk Udvalg og Udenrigspolitisk Nævn. Tue havde den 18. januar en kronik om
Goldstone-rapporten i Kristeligt Dagblad. Kronikken er vedhæftet referatet.
Punkt 5: Generalsekretærstillingen
Jørgen Estrup orienterede om tidsplanen for forløbet med ansættelse af ny generalsekretær: Der
vil være ansøgningsfrist den 8. februar, der planlægges afholdt ansættelsessamtaler den 22.
februar, og der er tiltrædelse 1. april. Ansættelsesudvalgets tekst til teaser og til stillingsopslag blev
omdelt. Der var ændringsforslag til teaseren, men ikke til selve stillingsopslaget. Det blev aftalt, at
ansættelsesudvalget – bestående af Jørgen, Flemming Thøgersen, Bente Nielsen og Hanne
Steinmeier fra sekretariatet indstiller kandidat/er til forretningsudvalget, der træffet beslutning om,
hvem der skal ansættes. Hvis der er væsentlig uenighed, forlægges indstillingen bestyrelsen.
Punkt 6: Landsmøde
Da de vedtagne datoer 23. og 24. oktober er sammenfaldende med skolernes efterårsferie,
indstillede forretningsudvalget, at datoerne rykkes til 30. og 31. oktober. Ændringen blev godkendt.
Konsekvensen af denne ændring er, at FU indstiller, at de bestyrelsesmøder, der er lagt den 4.
november og den 6. december erstattes af et konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 20.
november. Forslaget vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 4. marts.
Punkt 7: Ansøgning om kollektivt medlemskab
Den danske afdeling af OSMTH – " The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem" –
har ansøgt om at blive kollektivt medlem af FN-forbundet. FU indstillede, at OSMTH optages som
medlem, og indstillingen blev tiltrådt. Se evt. www.osmth.dk og www.osmth.org.
Punkt 8: Eventuelt
Intet.

For referatet: Hanne Steinmeier
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