Referat af FN-forbundets bestyrelsesmøde tirsdag den 8. oktober 2013
Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen,
Andreas Hansen, Bente Rich, Jørn Boye Nielsen, Miriam Moazzeni, Ole Olsen, Jens Vexø og Susanne Langer
Fra Sekretariatet: Torleif Jonasson & Anne Marie Wium-Andersen (referent).
Ikke til stede: Linda Herzberg, Majid Tim Zakaria, Asger Petersen, Rasmus Gyldenkerne Nielsen, Bente Nielsen,
Karsten Fledelius og Anders Trelborg (orlov).

1) Opfølgning på bestyrelsesmøde den 31. august 2013, herunder strategiprocessen


Referatet fra bestyrelsesmødet den 31. august blev godkendt



Opfølgning på strategidebatten 31. august; Generalsekretæren samlede op på processen indtil nu, og
næstformanden præsenterede den foreløbige konklusion på SWOT-analysen. Bestyrelsen godkendte
forretningsudvalgets forslag til det fortsatte arbejde.
Der var flere kommentarer fra bestyrelsen både i forhold til konklusionerne på analysen og
processen, som FU vil tage med videre i arbejdet med papiret, så det bliver så kondenseret som
muligt, og således kunne virke som referencepapir for bestyrelsens arbejde sammen med
konklusionerne fra medlemsundersøgelsen og en oversigt over sekretariatets ressourcer.
Dét arbejde skulle gerne afspejle sig i Strategi & Handlingsplanen for 2014-16, der skal præsenteres
på næste Landsmøde. På næste bestyrelsesmøde vil næstformanden præsentere det gennemarbejdede
papir samt forslag til den fortsatte proces for strategiarbejdet frem til Landsmødet.

2) Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 2. november 2013
Repræsentantskabets opgave er ”(…) at følge opfyldelsen af de strategi- og handlingsplaner, der er
vedtaget af landsmødet samt at foretage eventuelle justeringer af sådanne.”
Der var en del snak frem og tilbage, om repræsentantskabsmøderne kunne gøres mere levende. Der var
enighed om, at lade formand og næstformand begynde med at give et overblik over hhv. den politiske og
organisatoriske situation, for derefter at lade udvalgene fortælle kort om ét af deres fokusområder og
konkrete aktiviteter i forhold hertil. Udvalgsformændene vil koordinere sammen i forhold til emner og
eventuelle udtalelser. Forslag til udtalelser skal være sekretariatet i hænde senest den 23. oktober 2013,
så der er ordentlig tid for repræsentantskabet at forberede sig.
Af hensyn til at give debatten på repræsentantskabsmødet ordentlig plads har der været talt om at
balancere antallet af udtalelser, det var der dog ikke opbakning til i bestyrelsen.
Fsva. det eksterne oplæg, vil det tage afsæt i den netop overståede åbning af FN’s Generalforsamling i
New York og den begejstrede tone, der var i den offentlige debat omkring et ’revitaliseret FN’ v/ Jørgen
Estrup samt inviterede fra parlamentarikerdelegationen med et særligt fremadrettet perspektiv til FNreform.
3) Statusrapporter samt indstillinger fra bestyrelsesudvalgene mv. siden sidste bestyrelsesmøde
Generalsekretæren indledte med en opfordring til udvalgene: at huske på, at de, som udvalg under

bestyrelsen, er landsdækkende og tænke på at lægge aktiviteter også udenfor København.
Der blev orienteret om igangværende aktiviteter og problemstillinger fra udvalgsformændene iht.
fremsendte bilag forud for bestyrelsesmødet. Fred og konfliktløsningsudvalget præsenterede det
tentative program for deres Vestsahara-konference lørdag den 18. januar 2014, forhåbentlig med
deltagelse af udenrigsminister Villy Søvndal, som har bekræftet hans deltagelse. Konferencen bliver
afholdt med midler fra Hermod Lannung Fonden.
4) Meddelelser og kort status på ’siden sidst på FN-fronten’
Generalsekretæren orienterede i forhold til udsendte kalender
5) Deltagelse i kommende møder og aktiviteter
Generalsekretæren orienterede i forhold til udsendte oversigt
6) Politisk diskussion: Hovedemner på FN’s Generalforsamling
Jørgen Estrup orienterede om hans deltagelse som en del af den danske parlamentarikerdelegation til 1.
periode af FN’s Generalforsamling i New York.
’Blandt højdepunkterne var den noget nostalgiske lukning af the Commission for Sustainable
Development (CSD) til fordel for det nye High Level Political Forum, hvor civilsamfundet har
muligheder i forhold til diskussionen om bæredygtig udvikling, men må styrke sin egen organisering og
indflydelse.
Et andet højdepunkt var vedtagelsen af slutdokumentet om post-2015processen på et såkaldt ’special
event’ den 25. september. Slutdokumentet gav anledning til stor begejstring, der var – og er – dog også
en fornemmelse af, at problemerne kommer, når sammenlægningen af bæredygtighedsmål og
fattigdomsmålene skal ske. Især G77 ser dokumentet som en vestlig agenda. Når man overhovedet fik
slutdokumentet på plads, er det p.g.a. mantraet: ”common but differentiated responsibility.”
Under alle omstændigheder er det positivt at kunne konstatere, hvordan Rio+20processen faktisk er
blevet fulgt, inkl. civilsamfundets betydning og rolle – nu er det en opgave for os, at få politikerne til at
forstå og anerkende den rolle.
Så startede generaldebatten, og det var lige før man blev lidt euforisk, da USA underskrev
våbenhandelstraktaten (under stor furore i nationale medier og den politiske højrefløj), vedtagelsen
Syrien-resolutionen (hvormed man er gået tilbage til Annan-planen fra foråret 2012, der vægter den
politiske proces) og formandsudtalelse også om Syrien, der kræver omgående åbning for den
humanitære bistand ind i landet.
Det har været en spændende, opløftende periode at være i New York.’
7) Eventuelt



Der blev spurgt til en økonomioversigt. Det vil tilstræbes at præsentere en på næstkommende
bestyrelsesmøde.
Der blev efterspurgt et fokus på kurdernes rettigheder.

