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Velkomst
Formanden bød velkommen – også til næstformand Torleif Jonasson, der er ansat som FNforbundets nye generalsekretær per 1. maj, hvad der blev hilst med klapsalver.
Status på strategi- og handlingsplan
Formanden orienterede om de politiske aktiviteter, forbundet har været involveret i siden
sidst, herunder Afghanistan-høringen, som tænketanken RIKO afholdt på Christiansborg
sammen med FN-forbundet og SF i januar. Formålet var at bidrage til at formulere alternative
muligheder for konfliktløsning i Afghanistan og til, hvorledes Danmark bedst kan bidrage.
For så vidt angår COP15, var det en svær opgave at løfte: at få de 192 lande i FN til at gå i takt
er det multilaterale systems svaghed, men også en nødvendighed. Set fra FN-forbundets
synspunkt, fik vi nogle gode aktiviteter og kontakter etableret, bl.a. ved receptionen, hvor de
deltog fra de forskellige UNA’er, der var i København samt deres samarbejdspartnere. En
oversigt over vores aktiviteter blev publiceret i Nyhedsbrevet, januar 2010.
På menneskerettighedsområdet er der blevet handlet på flere områder:
Israel/Palæstina-konflikten med udgangspunkt i ’Goldstone-rapporten’. Der blev efter
sidste repræsentantskabsmøde udsendt en udtalelse herom og der blev i januar sendt et
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brev til dengang udenrigsminister, Per Stig Møller, hvor vi gjorde opmærksom på hans
egne ord om retsforfølgelse af krigsforbrydelser. Udenrigsministerens svar bekræftede
respekten for folkeretten som værende af høj betydning, og at en undersøgelse af de
alvorlige beskyldninger fra begge sider om overtrædelser af helt centrale
menneskerettigheder må forelægge, så de ansvarlige kan stilles til ansvar.
Rapporten er ikke nogen dom, men med den furore, den har skabt, er der ikke nogen tvivl
om, at sagen fortsætter. Israel/Palæstina-konflikten er en helt central konflikt – for
regionen, for konflikten med Iran og videre, for forholdet med USA, som vi har set det i de
sidste par uger.
Med udlændingepolitikken herhjemme har der også været ganske store problemer, og
debatten har været ophedet. Vi må konstatere, at vi er nået endnu et lavpunkt for
retssikkerheden. Et særligt problem har været asylbørnene, som Tue Magnussen og Bente
Rich har beskæftiget sig med. Man må ikke skære lægefagligheden ud af den politiske
proces! Heller ikke selvom Lægeforeningen har haft en noget andet holdning. Det drejer
sig om grundlæggende rettigheder og frem for alt: retssikkerhed.
Vedr. den nye udviklingsstrategi, ’Frihed fra fattigdom – Frihed til forandring’, må vi insistere
på, at Danmark overholder de internationale forpligtelser. Vi kan ikke opretholde vores
internationale omdømme og status uden. Nogen gange siger FN noget, der ikke lige passer
flertallet, men det er udtryk for en grundlæggende standard, vi må overholde!
Positivt er det, hvordan den nye strategi fremhæver, at udviklingspolitikken også er en del af
vores ansigt udadtil – det er et fremskridt. Lige som vi kun positivt kan bemærke den centrale
placering af fattigdomsbekæmpelse og dermed 2015 Målene.
FN-forbundet har i et velkomstbrev til den nye udviklingsminister, inviteret ham til et
offentligt møde for netop at diskutere enigheder og uenigheder, hvad vi håber lykkes.
Sidst berettede formanden, at foredragsrækken med FN-forbundets Venner på
Folkeuniversitetet i efteråret havde været en succes, ligesom det netop afholdte
fyraftensmøde med Peter Hansen, der fortalte om hans tid i UNRWA. Det er håbet, at denne
erfaringsdeling kan fortsætte i samme spor. Ligeledes er det håbet, at den kommende 2015
Mål-konference på Christiansborg den 26. maj kan komme til at tjene som afsæt for en
kontakt mellem Vennerne og FN-forbundets Folketingsgruppe.
Konferencen ligger som en god forløber for dels den uformelle høring med civil samfundet i
New York i juni, og topmødet i september også i New York. Konferencens målgruppe er først
og fremmest FN-forbundets medlemmer, folketingsmedlemmer, ungdomspolitikere og
tænketanke. Samtlige oplægsholdere har netop i foregående uge bekræftet deres deltagelse,
hhv. Jakob Simonsen, UNDP Norden; Carsten Staur, ambassadør ved den danske FN-mission i
New York og Lars Engberg Pedersen fra DIIS. Der vil blive informeret yderligere om
arrangementet i de følgende uger.
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Efter formandens beretning takkede Torleif for de pæne ord i forbindelse med ansættelsen
som generalsekretær , og håbede, at han i samarbejde med repræsentantskabet ville kunne
løfte opgaven.
Inden næstformanden gav ordet frit, tilføjede han til formandens beretning, den positive
udvikling mellem USA og Rusland fsva. nedrustning, der gør atomtruslen, om ikke elimineret,
så i hvert fald betydeligt mindre.
Mht. COP15 var det værd at lægge mærke til TV 2 News’ døgn-dækning af konferencen, hvad
der ikke er blevet set før. Det var helt sikkert værd at lære noget af. Hvad der også var nyt var
behandlingen af civilsamfundet på op til og under konferencen. Det var en negativ udvikling.
De efterfølgende anklager, der var mod FN for fiaskoen i København, blev – med John Nordbos
hjælp på skærmen – behørigt tilbagevist, når behørigt var – så tak til John.
Det blev derefter oplyst, at FN-forbundet støtter underskriftsindsamlingen Asylbørnene ud
nu. Mere oplysning kan findes på hjemmesiden www.una.dk eller på FN-forbundets side på
Facebook.
Fsva. 2015 Målene orienterede næstformanden om, at FN-forbundet deltager i den store,
fælles kampagne med NGO-forum. I den anledning er den tidligere COP15-arbejdsgruppe
omdannet til en 2015 Måls-arbejdsgruppe. FN-forbundet har anmodet om deltagelse i den
uofficielle høring i New York i juni måned. Derudover overvejer vi mulighederne mht. at
deltage både til Topmødes i september og selve Generalforsamlingen, der ligger lige bagefter.
Ordet blev givet frit. Debatten koncentrerede sig særligt om følgende emner: COP15, FNforbundets politiske aktiviteter, medlemshvervning- og fastholdelse og sidst, NGO-forum.
COP15
Næstformanden forklarede, at FN-forbundet havde trukket sig fra samarbejdet med
KlimaForum pga. af deres meget eksklusive holdning til klimadebatten – i strid med FNforbundets ønske om en bred forankring. Derfor var Forbundet i stedet indgået i samarbejde
med People’s Climate Action, der fungerede som en platform for de mange
civilsamfundsorganisationer op til og under klimakonferencen. PCA er lukket igen, men har
videregivet de erfaringer, de har gjort sig til Mexico for COP16.
En række gymnasier havde afholdt en række små ’COP’er’ i stil med Mun’er, hvad der virkelig
havde fænget de unge – noget for lederskabet af den ’rigtige’ COP at stræbe efter. Generelt
blev der udtrykt fortvivlelse over det danske lederskab på konferencen. Hvad der under alle
omstændigheder er vigtigt at huske på, at klimadebatten stadig er i gang – den stoppede ikke
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med COP15. Herunder er et emne som BRIC-landenes rolle i forhandlingerne, som vi så det i
København, en diskussion værdig.
FN-forbundets politiske aktiviteter
Der var bred enighed om, at FN-forbundet ikke skal holde sig tilbage for at indtage en kritisk
position i den politiske debat – holdningsforskellene skal netop diskuteres. Og ros til den nye
udviklingsminister for at sætte udvikling på dagsordenen. Formanden svarede, at han var
helt enig i den kritiske linje. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at FN-forbundet er en
tværpolitisk organisation, der skal kunne bevæge sig på tværs af hele det politiske spektrum.
Men, understregede han, når det kommer til konkrete sager, hvor der er tale om brud på FNværdierne eller vores forpligtelser overfor FN, er der intet kompromis.
Det handler om at finde en balance – også i forhold til, hvad der dækkes af emner i Forbundet;
i f.eks. Israel/Palæstina-konflikten, der i forbindelse med Goldstone-rapporten har fyldt
meget i Forbundets arbejde det sidste halve år, men understregede formanden, Hamas bliver
og vil blive dækket i samme grad som Israel, når det kommer til brud på
menneskerettighederne eller FN-konventioner. Det samme gælder Libyen, Iran, Somalia etc.
etc. – der er desværre mange eksempler at tage af – men det er også et spørgsmål om
Forbundets ressourcer.
Fsva. hele problematikken omkring ’defamation’, der har været, særligt i forbindelse med
Menneskerettighedsrådets samling nu i marts, er det noget, der følges nøje af formanden selv,
der sidder med i en gruppe under Institut for Menneskerettigheder, der arbejder for at holde
informationsniveauet i forhold til debatten om ytringsfrihed og opfølgning på Durban II.
Flere spurgte til FN-forbundets Folketingsgruppe, der er blevet genoplivet med Karsten
Lauritzen (V) som formand i forbindelse med den forestående konference på Christiansborg
om 2015 Målene. Forhåbentlig kan det lade sig også på den anden side af konferencen at
holde ’gryden i kog’, for dette samarbejde er af stor betydning for Forbundet.
Medlemshvervning og fastholdelse
Mange af de investeringer, der sker lige nu fra Forbundets side, vil netop kunne bruges på dels
projektudvidelsen (jf. Strategi- og handlingsplanen) OG på medlemshvervningen, oplyste
formanden.
Generalsekretæren berettede endvidere, at vi er på vej til at vende udviklingen, og at der er
blevet sat en række aktiviteter i gang, herunder fyraftensmøder, rekruttering af frivillige bl.a.
til arbejdsgrupper, udviklingen af et brætspil i samarbejde med WFP, og at Skoletjenesten
bliver videreudviklet. Vi skal have tilbud til de frivillige for at kunne hverve dem, men også
medlemsfastholdelse er det vigtigt at arbejde med.
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Der blev spurgt til om arbejdsgrupperne er åbne for medlemmerne. Det er de, og de
bestyrelsesmedlemmer, der er tovholdere på de enkelte grupper, vil komme til at fremgå af
hjemmesiden.
Hertil kan det nye forum for arbejdsgrupperne på adressen www.unaforum.dk, som Morten
Thulstrup har oprettet, måske komme til at hjælpe netop til kommunikationen og
koordinationen af de forskellige arbejdsgrupper.
NGO-forum
Det blev rejst fra Repræsentantskabet, at det kunne være frustrerende, særligt for mindre
organisationer uden sekretariat, med de korte tidsfrister, der på det sidste har været sat af
NGO-forum. Hertil svarede formanden, at der nok er et behov for at ændre på arbejdsgangen
for NGO-forum, men som næstformanden også gjorde opmærksom på, er den nuværende
Regering eminent dygtig til at sætte ultra-korte høringsfrister. Sidst gjorde
generalsekretæren opmærksom på, at det er problematisk, men også værd at huske fordelene
ved samarbejdet NGO’erne imellem, netop det at sammen bliver civilsamfundets stemme
pludselig så stor, at den bliver svær at ignorere.
Fremlæggelse af udtalelser
Morten Thulstrup fremlagde et forslag til udtalelse om Afghanistan på vegne af
arbejdsgruppen, nedsat af bestyrelsen. Arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket på et
politikpapir, hvortil udtalelsen kan betragtes som et første skridt.
Udtalelsen ’FN må tage over i Afghanistan’ afstedkom en del debat, og der blev nedsat en
arbejdsgruppe, der arbejdede på den over frokosten. Med rettelser blev udtalelsen
vedtaget med flertal i plenum.
Der var overvejende tilfredshed med oplægget til en mere aktiv stillingtagen til
situationen i Afghanistan. Dog blev der gjort opmærksom på to ting, nemlig 1) det
indenrigspolitiske aspekt i debatten, og 2) man skal være beredt på, at man kan komme til
at sidde ’i samme stue’ – også med nogle af dem, man ikke kan lide og også, når vi taler om
Afghanistan.
Jørgen Estrup fremlagde en udtalelse vedr. den nye udviklingspolitiske strategi, Frihed fra
fattigdom – Frihed til forandring’. Udtalelsen blev med en enkelt tilføjelse enstemmigt
vedtaget.
Begge udtalelser er vedhæftet.
Fremlæggelse af regnskab
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Vulkanskyen forhindrede Flemming Thøgersens tilstedeværelse, og derfor forelagde
Generalsekretæren regnskabet på vegne af bestyrelsen, idet hun indledningsvis redegjorde
for problemet omkring opkrævning af kontingent. Økonomisk set, er det forventede
underskud på 180.000 kr. blevet et overskud på 20.000 kr., Dette skyldes især at driften af
sekretariatet har været billigere end forventet samt at de afholdte aktiviteter har været
mindre omkostningstunge end budgetteret. Egenkapitalen ligger nu på omkring 1 million kr.
og dette er det niveau, som Repræsentantskabet tidligere har anbefalet.
Generalsekretæren afsluttede med at sige, at hun var glad for muligheden og så frem til at
arbejde året ud med bl.a. at skaffe midler og medlemmer til FN-forbundet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Evt.
Der er nu oprettet et forum for arbejdsgrupperne på adressen www.unaforum.dk Første
gang, du besøger siden, skal du oprette dig som bruger, og vil derefter få tilsendt en
adgangskode. Yderligere vejledning vil blive sendt ud
I forlængelse af debatten vedr. situationen i Afghanistan blev en debat om de regionale
organisationer (NATO, EU etc.) og deres nye rolle på den internationale scene, særligt efter
’9/11’ , efterspurgt. Public Service-gruppen er på sagen.

2015 Målene er:
Stine Junge fra UNDP gæstede os for at
fortælle lidt om 2015 Målene (Power Point
præsentation er vedhæftet). Efter en lille quiz
kunne hun meget betryggende konstatere, at
de tilstedeværende fra Repræsentantskabet lå
et godt stykke over gennemsnittet i Danmark
mht. viden om udviklings og udviklingsbistand;
hvor ca. En tredjedel af de tilstedeværende
svarede rigtigt på de få spørgsmål, klarede kun
1% af den danske befolkning det samme. Det
siger noget om, hvor dystert danskerne faktisk
anser udviklingsproblematikken.

1: At halvere ekstrem fattigdom og sult
2: At sikre grundlæggende uddannelse
til alle
3: At fremme ligestilling mellem mænd
og kvinder og at styrke kvinders
rettigheder
4: At reducere børnedødeligheden
5: At reducere dødeligheden blandt
gravide og fødende kvinder
6: At bekæmpe udbredelsen af
HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
7: At sikre en miljøvenlig og bæredygtig
udvikling
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8: At opbygge et globalt partnerskab for
udvikling
For mere information se:
http://www.undp.dk/baggrund/

2015 Målene er udledt af Millennium-deklarationen. Karakteristisk for dem er, at de er
tidsbundne og målbare. Der er rigtigt mange ting, der ikke er med i Målene; at så og så mange
børn er indskrevet i grundskolen, siger jo for så vidt ikke noget om kvaliteten af grundskolen.
Som overordnet målestok, dog, er 2015 Målene på mange måder en succes. Særligt Mål 1 og 2
lagde sig hurtigt i spidsen, mens Mål 3, 4 og 5 stadig sakker bagud. Der er gjort fremskridt.
Men mere end én milliard mennesker lever stadig i ekstrem fattigdom. Værst er det i Afrika
syd for Sahara, hvad fødevare- og finanskrisen ikke har gjort bedre.
Forslag til hjemmesider om 2015 Målene:
www.mdgmonitor.org
www.gapminder.org
Artikel af Jan Vandemoortele: Making sense of the MDG’s vedhæftet.
Næstformanden takkede for et spændende oplæg, og Repræsentantskabet for en behagelig
dag.

For referat: Anne Marie Wium-Andersen
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