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REFERAT 
 
For tredje gang blev der afholdt fælles weekend for FN-forbundets kredse og netværk. Som aftalt 
var dette på geografisk rotation, så denne gang blev afholdt i Aarhus. Alle kredse og netværk 
undtagen Fyn var repræsenterede, da det desværre ikke var muligt for dem at deltage. Vi mødtes 
lørdag til søndag og var knap 20 tilmeldte.  
 
Lørdag bød på ankomst og frokost inden der var fagligt oplæg af lektor Christian Gade fra Aarhus 
Universitet. Vi blev klogere på forskellige aspekter af fredsopbygning og situationen i Uganda. Det 
var for mange en god oplevelse at vi retter blikket mod fredsopbyggende arbejde, som jo naturligvis 
er en af FN’s mærkesager, så det håber vi på at kunne arbejde videre med fremadrettet. 
 
Dernæst drøftede vi weekendens ene ud af to diskussionsoplæg: ’Opbyggelse af FN-forbundet og 
dets struktur’. FN-forbundets næstformand Trine holdt oplæg om status for medlemshvervning, 
hjemmeside og strategier via skype, efterfulgt af oplæg fra Nordjyllands formand Finn om oprids af 
mulige udfordringer for FN-forbundet såsom lavt medlemstal og samarbejde på tværs af landet. Den 
efterfølgende debat fortsatte også lidt om søndagen og resulterede i oprids, som kan findes som bilag til 
denne opsamling. 
 
 
 

               
 
 
 
Søndag havde ellers primært fokus på weekendens andet diskussionsoplæg; ’SDG og lobbyarbejde’. Vi 
startede med status fra alle kredse og netværk om vores arbejde med Verdensmålene, efterfulgt af oplæg 
fra byrådsmedlem i Aarhus Camilla Fabricius (S), der også er formand for deres bæredygtighedsudvalg. 
Det blev til en interessant erfaringsudveksling om hvordan realisering af Verdensmålene sikres bedst 
muligt. Vi blev klogere på processerne for kommunens arbejde, og som civilsamfund ytrede vi behov 
for at det bliver mere inddraget. Vi afrundede den gode session på fin maner med fællesbillede. Resten 
af dagen brugte vi på frokost og fælles drøftelse af weekendens to diskussionsoplæg. 
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Weekenden bød naturligvis også på godt socialt samvær, fælles spisning og ture rundt i Aarhus. Der var 
god stemning og konstruktiv tilgang til, hvordan vi bedst muligt arbejder for et styrket FN-forbund. Der 
er ingen tvivl om at vi får gavn af fælles weekender, hvor vi både lærer hinanden bedre at kende, 
erfaringsudveksler og styrker muligheder for samarbejde. 
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VERDENSMÅL AKTIVITET  
 
Alle kredse og netværk har arbejdet intenst med Verdensmålene, som vi delte vores erfaringer om. 
 
Aarhus: Der skal afholdes en hel bæredygtighedsdag d. 11. maj og en hel bæredygtighedsuge i uge 41. 
Folkestedet bliver fyldt med diverse aktiviteter i relation til bæredygtighed. FN-forbundet Aarhus har i 
samarbejde med Europabevægelsen Aarhus lead på arrangementet, hvortil flere andre organisationer har 
mulighed for at byde ind og tage del af arrangementet. Bl.a. Waste Hunt, De Grønne Studenter etc. 
 
Aalborg: Efter deltagelse i bæredygtighedsfestival for to år siden, er der oprettet god kontakt til 
byrådsmedlemmerne, hvilket bl.a. afspejles i byrådets nyoprettede bæredygtighedsudvalg, som Finn er 
valgt til næstformand i. Der arbejdes på en handlingsplan/bæredygtighedsstrategi, der forhåbentlig 
bliver udarbejdet i slutningen af året. Til næste bæredygtighedsfestival vil de gerne sætte fokus på 
klimaudfordringer for Afrika, for at bevare det globale udsyn. 
 
København: Det sidste års arbejde med Verdensmålene i hovedstaden har især været fokuseret på 
skyggerapporten på Københavns Kommunes handlingsplan for implementering af Verdensmålene. Det 
var FN-forbundet København der tog initiativ og har samlet i alt 17 organisationer, der hver har bidraget 
til rapporten. Det blev sidenhen stiftet til KBH SDG Netværk. Vi har et godt samarbejde og ønsker både 
at markere os ift. kortlægningen af handlingsplanen; C40; Folkemødet etc. 
 
Viborg: Viborg og andre middelstore byer i Danmark har endnu ikke rigtigt opdaget Verdensmålene. 
Det forsøger vi at ændre på gennem indlæg i aviser og foredragsvirksomhed, senest for 200 elever plus 
lærerstab på Asmildkloster Landbrugsskole. Vi lægger os herudover i kølvandet på bl.a. Aalborg og 
Aarhus ift. påvirkning af kommunerne og gennem deltagelse med stand til Viborgs ”Snapsting”.  
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ANDEN AKTIVITET 
 
Alle kredse og netværk arbejder også med andre ting, og vi ønsker mere koordineret samarbejde. 
 
Aarhus: Det var gået godt til en flot åbning af Childmother udstillingen med deltagelse af HKH 
Kronprinsesse Mary. Derudover har Den Internationale Skole i Billund taget kontakt ift. booking af 
Skoletjenesten samt om der fandtes en form for FN-skole certificering. De arbejder allerede med SDG, 
men vil gerne yderligere bl.a. med SDG fast i deres curriculum. Der summes over muligt samarbejde.  
 
Aalborg: UNYA er veletableret med en del frivillige og arbejder på et plakatprojekt. Vi udvekslede 
erfaring med Lannung fonden til at søge midler. Skoletjenesten har fået formaliseret sig godt og har 
gode frivillige. Der har endnu ikke været skolebesøg for nylig, men det håber man at se snart. Vil gerne 
have støtte fra Skoletjenesterne i Aarhus og KBH. 
 
København: God erfaring med fejring af FN dagen på CBS med taler fra bl.a. Lykketoft og 
Hildebrandt, og markering af Menneskerettighedsdagen med uddeling af flyer til oplysning om 
menneskerettighederne. Flyer kan deles med de andre kredse og netværk til frit brug. 
 
Viborg: Childmothers udstillingen er aftalt som deltager til foto-udstilling i Viborg maj-juni. 
Netværket har deltaget i to arrangementer på Via University College i Viborg-Skive. 
 
For bedst mulig styrkelse af FN-forbundets arbejde, var der stemning for mere organiseret 
erfaringsudveksling og samarbejde på tværs. Det blev derfor nedsat et organisationsudvalg, der skal 
se nærmere på muligheder for deling af erfaringer indenfor fx lobbyarbejde med politikere til online 
deling af oplæg mm. Det består af Søren (Aalborg), Diddi (Aarhus) og Ditte (København). 
 
 
 

 


