Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet den 23. april 2009
Til stede: Torleif Jonasson, Torben Jacobsen, Trine Jensen, Erik Arnsted, Bent Chrsitensen,
Michael T. Jensen, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen og Morten Thulstrup
Fra sekretariatet: Anni Herfort Andersen, Christian Tang Stenz og Hanne Steinmeier
Ikke til stede: Jørgen Estrup, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Karsten Fledelius, Dorte Munch,
Bente Nielsen, Bente Rich og Claus Wachmann
Mødeleder: Torleif Jonasson
Mødet blev indledt med at FN-forbundets nyansatte studentermedhjælp, Christian Tang Stenz
orienterede om sine tanker og planer for medlemshvervekampagnen i Århus. Christian nævnte
bl.a., at han så vidt muligt vil gøre brug af sit og FN-forbundets netværk. Desuden at målgruppen
for kampagnen primært vil være studerende på relevante studier. Af konkrete tiltag nævnte
Christian bl.a. afholdelse af debatmøder, markering af FN-dagen og afholdelse af mini Model UN
om COP15.
Christians oplæg blev positivt modtaget, og der var bl.a. forslag om også at involvere
indvandrerorganisationer, at forsøge at finde lokale til kredsen og endelig blev det drøftet at
opsætte mål for kampagnen.
Punkt 1a: Godkendelse af referater fra sidste møder
Referaterne fra bestyrelsesmødet den 2. marts og det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 1.
april blev godkendt.
Det blev understreget, at man bedes melde afbud til bestyrelsesmøderne – og gerne i så god tid
som muligt.
Punkt 1b: Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
Torleif Jonasson indledte dette punkt med at nævne Durban II og den debat, der har været i den
danske presse. Erik Arnsted havde nærlæst slutdokumentet og gennemgik de punkter, hvor
dokumentet var væsentligt ændret i forhold til tidligere versioner. Erik vurderede, at debatten vil
fortsætte. Bent Christensen beklagede, at det på det seneste er blevet ’stuerent’ i visse kredse at
være fjendtligt indstillet over for FN og understregede, at det derfor netop nu er vigtigt at bakke op
om FN. Jørn Boye Nielsen var tilfreds med resultatet af Durban II, da han vurderede, at dialog nu
mere er normen end konfrontation. Torleif nævnte, at Lave Broch har indsendt et debatindlæg om
Durban II til Information. Debatindlægget er endnu ikke bragt.
Det blev drøftet, hvordan det umiddelbare videre arbejde med Durban II gribes an, og det blev
aftalt at:
•
•
•

udsende en udtalelse fredag den 24. april – den dag konferencen afsluttes. Udtalelsen er
vedhæftet
udsende Erik Arnsteds kommentarer til slutdokumentet den 24. april. Kommentarerne er
vedhæftet
fremlægge og behandle forslag til udtalelse om Durban II på repræsentantskabsmødet den
2. maj, hvor der også vil være oplæg af Cecilie Banke, seniorforsker på Center for
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holocauststudier og folkedrab på DIIS om Durban II i relation til ’hate crimes’ og ’religious
defamation’
Anni Herfort Andersen orienterede om, at der er ansat en ny bogholder mv., Hanne Gitte
Jakobsen. Hanne Gitte startede i jobbet efter påske.
Torleif orienterede om, at ambassadør Niels Munk, som var med i FN-forbundets Venner,
desværre er afgået ved døden.
Desuden orienterede Torleif om, at han, formanden og generalsekretæren havde afholdt møde
med Karsten Lauritzen, som er formand for FN-forbundets Folketingsgruppes bestyrelse. På
mødet var det blevet aftalt at samarbejde om afholdelse af en konference på Christiansborg om
2015 Målene i uge 43 (FN-dags ugen).
Bente Rich havde fremsendt et notat fra en ekskursion med Dansk Flygtningehjælps Asylgruppe til
Sandholmlejren. Notatet blev taget til efterretning.
Tue Magnussen havde fremsendt et ønske/forslag om, at FN-forbundet skal opfordre Danmark til
at bakke op om undersøgelsen af menneskerettighedskrænkelserne under Israels krig mod Gaza.
Det blev aftalt, at Tue fremsender forslag til udtalelse til FU og at udtalelsen behandles på
repræsentantskabsmødet 2. maj.
Torben Jakobsen nævnte Udenrigsministeriets udkast til humanitær strategi. Freds- og
konfliktarbejdsgruppen vil arbejde med emnet.
Morten Thulstrup orienterede om, at DanMUN har afholdt generalforsamling. Rosa Haslund blev
valgt som præsident og Morten som vice-præsident.

Punkt 1c: COP15
Torleif Jonasson orienterede om arbejdet jf. vedhæftede stikord fra møde i COP15 gruppen.
Punkt 1d: Arbejdsgrupper
a) Forretningsudvalget havde indstillet, at der nedsættes en Public Service arbejdsgruppe
bestående af Jørn Boye Nielsen og Morten Thulstrup fra bestyrelsen, et par personer fra
Skoletjenesten samt en sekretariatsmedarbejder. Public Service-arbejdet skal rette sig mod
undervisningssektoren, og mulighederne for finansiering skal undersøges nærmere i
undervisningsministeriet. Gruppen skal i første omgang også være skoletjenestearbejdsgruppe.
Indstillingen blev godkendt, og Erik Arnsted opfordrede bestyrelsen til at forholde sig til, hvor
autonom skoletjenesten fremover skal være.
b) På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 1. april nedsattes en arbejdsgruppe, der skal lave
oplæg til drøftelse af ’strategi for Forbundets udvikling og sekretariatets styrkelse på lang sigt’. I
gruppen indgår Jørgen Estrup, Torleif Jonasson, Flemming Thøgersen, Torben Jakobsen, Bente
Nielsen og Erik Arnsted. Mødet konfirmerede gruppens oprettelse. Der var ikke ønske fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer om at indgå i gruppen. Det blev besluttet, at denne arbejdsgruppe skal se
på, hvorvidt Forbundets arbejdsgrupper skal være åbne eller lukkede.
Punkt 2: Repræsentantskabsmødet 2. maj 2009
a) Regnskab 2008. Anni Herfort Andersen gennemgik kort regnskabet. Erik Arnsted beklagede, at
der havde været få aktiviteter i 2008, hvilket regnskabet afspejler. Regnskabet blev indstillet til
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repræsentantskabets godkendelse.
b) Drøftelse af udtalelse vedr. Durban II og evt. andre udtalelser. Det blev besluttet at fremsætte
forslag til udtalelser om Durban II samt til en udtalelse, som opfordrer Danmark til at bakke op om
undersøgelsen af menneskerettighedskrænkelserne under Israels krig mod Gaza – jf. punkt 1b.
Punkt 3: WFUNA
WFUNA afholder Plenary Assembly i Seoul den 10.-12. august. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt FNforbundet skal deltage. Der var enighed om, at Forbundet bør deltage ved Formanden eller
Næstformanden – ikke mindst fordi det vil give lejlighed til at drøfte fælles initiativer i forbindelse
med COP15 . Der forelå et overslag over udgifter til deltagelsen, som beløb sig til ca. 17.000 kr.
Tue Magnussen opfordrede til at ansøge Nordisk Institut for Asien Studier om rejsestipendium til
formålet. Anni Herfort orienterede om, at det svenske FN-forbund af staten har fået bevilget midler
til at beklæde generalsekretærposten i WFUNA. Desuden at Hans Blix ikke genopstiller som
præsident.
Punkt 4: Eventuelt
Intet.

For referat: Hanne Steinmeier
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