Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet mandag den 19. august 2010
Tilstede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Torben Jacobsen, Karsten Fledelius, Tue
Magnussen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen (referent)
Ikke til stede: Trine M.N. Jensen, Lave Broch, Erik Arnsted, Erling Kjær, Bente Nielsen, Morten
Thulstrup, Bent Christensen, Erling Kjær, Dorte Munch og Claus Wachmann
Mødeledere: Jørgen Estrup og Flemming Thøgersen
1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. juni 2010
Referatet blev godkendt.
2) Meddelelser og kort status på ”siden sidst på FN-fronten”
FN-forbundets formand, Jørgen Estrup, var medunderskriver på kronik om Københavns
investeringspolitik ’Københavns Kommune tjener på konventionsbrud’ om kommunens
investeringer i virksomheder, der medvirker ved Israels besættelse af palæstinensiske områder, og
som blev bragt i Politiken den 16. august. Umiddelbart har kronikken ikke medført nogen stor
reaktion, dog har kommentarer på Politikens hjemmeside været positive.
Bestyrelsen bakkede op om, at vi samarbejder med DanWatch om en rapport, om danske
virksomheders ageren i Palæstina.
Derudover gjorde Tue Magnussen opmærksom på, hvordan diskussionen omkr. Israel/Palæstinaspørgsmålet og en selvstændig palæstinensisk stat har fået et yderligere skub efter de tre tidligere
udenrigsministres kommentar i Berlingske Tidende den 19. august.
WFUNA har indledt en indsamling til fordel for FN’s katastrofefonds (CERF) arbejde i Pakistan,
hvor det skønnes, at mellem 15 – 20 millioner pakistanere er påvirket af oversvømmelserne og har
brug for hjælp. Det blev godkendt i bestyrelsen, at FN-forbundet samler ind til CERF via WFUNA
for denne vigtige sag.
Mandag den 16. august blev FN-forbundets generalsekretær, Torleif Jonasson, interviewet til
Radioavisen på P1 om FN’s rolle i katastrofesituationer og om FN’s katastrofefond. På Forbundets
hjemmeside kan der læses mere herom.
Tue Magnusson gjorde opmærksom på
• at Danmark havde undladt at stemme i FN’s generalforsamling i forbindelse med
vedtagelsen af resolution A/64/L.63/Rev.1 om adgang til rent vand og sanitet som en
menneskeret;
• at Colombias Uribe er udpeget som næstformand i det undersøgelsespanel, som
FN’s menneskerettighedsråd har nedsat til at undersøge Israels angreb på
nødhjælpsskibet Mavi Marmara.
3) Statusrapport og indstillinger fra ad hoc arbejdsgrupperne m.v., samt fra
bestyrelsesmedlemmer, der med FN-forbundskasket har deltaget i diverse aktiviteter
Der var opbakning til samarbejde med Center for Konfliktløsning om FN’s fredsdag den 21.
september. Torben Jacobsen er Forbundets ankerperson.

Et arrangementet med Kai Eide om Afghanistan afventer en dato fra Politiken, der har indvilget i at
gå med som medarrangør, men det vil komme til at ligge indenfor ugerne 39 – 40. Public Servicegruppen og Sekretariatet er ankerpersoner. [Efter mødet er arrangementet fastsat til den 7.
oktober].
Freds- og konfliktløsningsgruppen mødtes den 14. august. Referatet er sendt ud til Bestyrelsen,
hvoraf forslag til Strategi- og handlingsplan fremgår (og til arbejdsprogrammet generelt). Gruppen
gjorde også opmærksom på Romaernes aktuelle situation.
Torleif Jonasson orienterede, at den store fælles 2015 Kampagne, Verdens Bedste Nyheder, har
fået en god start. Kampagnen kulminerer den 10. september, hvor der vil blive uddelt morgenbrød
mellem kl. 7.00-9.00 over hele landet. FN-forbundet vil være at finde på Kongens Nytorv fra kl.
06.30, og frivillige bedes melde sig til Sekretariatet. På hjemmesiden
www.verdensbedstenyheder.dk kan man læse mere om kampagnen, der også kan findes på
Facebook via http://www.facebook.com/VerdensBedsteNyheder
Københavner-kredsen står for et arrangement kl. 15.00 – 17.00 samme dag på Gammel Torv, hvor
de sætter gang i en 2015 Stafet. Også her kan der stadig bruges frivillige. Hvis det har interesse,
kontakt da Sekretariatet.
Der er frist til den 23. august på ændringsforslag til 92-gruppens positionspapir og henvendelse til
Statsministeren i anledning af 2015 Topmødet.
Til 2015 Topmødet, der ligger forud for Generalforsamlingen i New York i september, forventer
formanden at deltage. Formandens deltagelse forventes også i Verdensføderalisternes årlige
rådsmøde den 5-8. oktober, hvor Bente Nielsen som minimum deltager på Forbundets vegne.
Rådet for Instituttet for Menneskerettigheder (IMR), hvor FN-forbundet er repræsenteret med 2
medlemmer (herunder formanden), har ekstraordinært været samlet for at diskutere FN’s
Menneskerettighedsråds kommende UPR (Universal Periodic Review) af Danmark. Efter forslag
fra Forbundet undersøges det, om der er basis for at udarbejde et fælles bidrag fra de danske
NGO’er i institutrådet. Formanden og sekretariatet fik mandat til at foreslå problemområder og
aktioner i forbindelse med en kommende ’haster’ henvendelse fra institutrådets sekretariat. Fristen
for et samlet NGO bidrag er den 8. november, medens det egentlige review af Danmark finder sted
i maj 2011 i Genève. Det forventes, at regeringen i de kommende måneder vil gennemføre
såkaldte ’borgernære’ aktiviteter, herunder høringer, som baggrund for udarbejdelse af det
officielle danske bidrag. IMR udarbejder sit eget bidrag til UPR-processen.
Generalsekretæren havde udsendt bilag til bestyrelsesmødet med orientering om status for og
kommentarer til arbejdsgrupperne. Det blev taget til efterretning.
4) Økonomi og medlemssituation
Der var en væsentlig rettelse i forhold til det udsendte bilag, da en bevilling fra
Undervisningsministeriet viste sig at være bevilling til udviklingen af vores fødevare-spil i
samarbejde med WFP, og ikke de s.k. Tips- og Lottomidler. Et nyt bilag blev derfor uddelt på
mødet. Der blev spurgt til enkelte poster, herunder årets revisions-omkostninger.
Hovedkassereren foreslog, at bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetændringer, hvilket
bestyrelsen tiltrådte. Forretningsudvalget påtog sig at overveje nødvendigheden af besparelser til
næste bestyrelsesmøde i lyset af den forventede yderligere forringelse af årsresultatet.

Hvad angår medlemssituationen, så er det vigtigt, at Hvervegruppen som tidligere planlagt mødes
og fremkommer med en strategi, herunder forslag til fremtidige kontingentsatser forud for årets
Landsmøde. At sikre et stabilt medlemsgrundlag er pt. den største udfordring, vi har som forbund.
5) Landsmøde 2010
• Proces og tidsplan blev godkendt. Forslag til dagsorden og ændringsforslag til
vedtægtsændringer skal være sekretariatet i hænde senest 30. august.
• Der er deadline på input til den organisatoriske beretning den 25. august.
• Udkast til elementer i Strategi- og handlingsplan: der var enighed i bestyrelsen i de politiske og
organisatoriske fokusområder, der var:
o
o

Politisk: nedrustning, fred & konflikt, bæredygtig global udvikling, menneskerettigheder, FNreformer og civilsamfundets rolle
Organisatorisk: FN-forbundet som projektbærende organisation, oplysning og
medlemshvervning og fastholdelse

Et nyt, samlet forslag skal udsendes til bestyrelsen den 6. september; Freds- og
konfliktløsningsgruppens bidrag skal indgå i arbejdet med det nye forslag.
• Der skal findes et relevant eksternt oplæg. Forslag var: Jens Tranum Kristensen, FN-ansat på
Haiti, der overlevede jordskælvet; Ole Wæver, Tony Brems Knudsen eller Bjørn Møller omkring
sikkerhedspolitiske betragtninger; Peter Hansen om Israel/Palæstina evt. med opponent; Søren
Pind om hans syn på FN.
• Sekretariatet vil undersøge mulige alternativer for middagen lørdag aften, herunder om det er
muligt at blive i medborgerhuset, frem for at tage turen til sekretariatet.
6) Aktuelle projekter og ansøgninger
Der var fremsendt referatet fra Projektudvalgets møde den 9. august. Samtlige forslag/overvejelser
blev godkendt, dvs. projekterne vedr. Iran, Sortehavsprojektet (Balkan) og studietur.
Generalsekretæren orienterede om de øvrige projekter, der er i gang: brætspil, 2015 Målskampagne på folkeskoler og Globalis. Dertil er DFS’ Udviklingspulje netop blevet søgt om midler til
en medlems- og målgruppeundersøgelse.
7) Sekretariatet fra august 2010, bemanding og arbejdsopgaver
Generalsekretæren orienterede om den aktuelle bemanding på sekretariatet og de ansattes
arbejdsopgaver samt om forventninger til fremtiden vedr. evt. virksomhedspraktikanter og andre.
Bente Rich og Tue Magnussen rejste spørgsmålet om principper for ansættelser og kritiserede den
seneste ansættelsesprocedure. FU skal arbejde videre med principper for personalepolitiske
spørgsmål.
8) Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden!

