Forkvindens beretning for 2021
(fra den 13. september til den 31. december)
1. Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Kirsten Jørgensen - forkvinde, Hanne Bang - næstforkvinde,
Bo Flindt - kasserer, Ewa Chyllinski – sekretær, Nana S. Hansen - webmaster og Mashu Poulsen og
Sofia Svensson suppleanter.
Bestyrelsen haft 5 medlemmer og 2 suppleanter og det har fungeret godt.
2. Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder med faste punkter på dagsordenen. Nogle af de faste
punkter fra bestyrelsesmøderne, bliver behandlet i særskilte afsnit nedenfor i beretningen. Datoen
for Generalforsamlingen blev fastsat til den 28. marts på vort første møde i bestyrelsen i november
af hensyn til coronaen på det tidspunkt ikke ville få indflydelse på antal deltagere.
Generalforsamlingen blev annonceret med vor Jule- og nytårs hilsen udsendt i december.
3. Økonomi
Kassereren har ved hvert bestyrelsesmøde orienteret om kassebeholdningen vedrørende udgifter,
indtægter og medlemstal. I 2021 har vi igen en sort bundlinie. Vi har forøget antallet af medlemmer
i 2021. Bestyrelsen bør arbejde videre på at øge antallet af medlemmer af foreningen, baseret på
blandt andet spørgeskemaet, som vi har lagt frem her på Generalforsamlingen og som jeg beder jer
udfylde. Jeg opfordre vore medlemmer til når i er på mission at opfordre ikke-medlemmer til at
melde sig ind i foreningen. Endelig vil jeg opfordre vore medlemmer til at forny jeres kontingent så
hurtigt som muligt efter Generalforsamlingen.
Det er vigtigt med nytænkning og udvikling af foreningens aktiviteter og få erfarne medlemmer
med i bestyrelsen, en ligelig kønsfordeling og repræsentanter fra både valg- og krisemissioner. I den
nuværende bestyrelse har vi desværre ikke haft et medlem med erfaringer fra krisemissioner.
4. Hjemmesiden og Facebook (FB)
Hjemmesiden fungere nu og jeg vil opfordre jer til at checke den for meddelelser. Vi fortsætter med
at udlægge referater fra bestyrelsesmøder og vort årlige møde med Udenrigsministeriet og NIRAS
samt andre relevante oplysninger under Arkiv. Det samme vil vi gøre på Hjemmesiden med
nyheder om debatmøder, bøger, artikler og film, der er relevant for vort arbejde.
Efter Facebook – FSB Debatforum er blevet lukket for deltagelse af personer, der ikke har betalt
kontingent, har der været få aktive deltagere.
5. Debatmøder
I oktober havde vi det første Debatmøde om ”Hvordan arbejder man med, at få opbygget
stærkere menneskerettigheder i statsinstitutioner i skrøbelige stater. Hvad er Statens rolle
med kapacitets opbygning af statslige institutioner med eksempler fra Libanon og Tunesien”
med Stéphanie Lagoutte Ph.D. i jura og seniorforsker ved Det Danske Institut for
Menneskeretttigheder”.
Det andet Debatmøde med Udenrigsministeriet og NIRAS var planlagt i begyndelsen af
december, der skulle handle om Udenrigsministeriets prioriteter for FSB i 2022. Det viste sig
at Udenrigsministeriet og NIRAS havde misforstået indbydelsen, man troede, at det var det årlige
møde med bestyrelsen og ikke et Debatmøde med vore medlemmer. Man ønskede ikke at deltage i
et møde med vore medlemmer kun med bestyrelsen.Vi fortsætter med Debatmøderne i 2022 med

vægt på høj kvalitet, som skal kompensere for den manglende efteruddannelse af vore medlemmer,
som burde være Udenrigsministeriets og NIRAS's ansvar. Der er allerede planlagt 2 møder i foråret
et i slutningen af april om kapacitet- og institutionsopbygning og i maj om kønsaspektet i vort
arbejde.
6. Samarbejdet med Udenrigsministeriet og NIRAS
Det årlige møde med Udenrigsministeriet og NIRAS i december blev aflyst pga. covid-19. Vi har
fået ny sagsbehandler i Udenrigsministeriet, det betyder manglende kontinuitet i vort samarbejde
men tilgengæld har sagsbehandlerne fået mere erfaring end de havde før.
Revision af Code of Conduct mht. brug af FB og andre sociale medier vil blive understreget og man
skal være opmærksom på FSB-reglementet afsnit om tavshedspligt.
Data og oplysninger vedrørende kønsaspektet ved udsendelse til valgmissioner og krisemissioner
oplyses nu i 'FSB nyt', med opdeling mellem valg- og krisemissioner i de enkelte lande.
Udenrigsministeriet oplyste at man arbejder på at øge antallet af kvindelige udsendte.
Focal Point møder med EU og OSCE/ODIHR vedrører valgmissioner. Vi kan nu sende forslag til
EU møderne i maj og november, mens OSCE/ODIHR desværre ikke oplyst.
Der mangler stadig kurser til styrkelse af faglighed og kompetencer indenfor valg- og
krisemissioner for erfarne FSBere.
Der har været et problem med tonen i FSBernes korrespondance med Udenrigsministeriet og
NIRAS, husk at skrive mails med en ordentlig tone.
7. Samarbejdet med de skandinaviske FSB Foreninger
Samarbejdet har taget form af udveksling af invitationer til møder. Bo Flindt deltog i den svenske
forenings første medlemsmøde ”Vi kom, vi sågs och vi møttes” i Stockholm den 25. oktober.
8. Hvordan får vi flere medlemmer i FSB Foreningen?
Resultatet af vort spørgeskema undersøgelse har været diskuteret på vore bestyrelsesmøder.
Debatmøderne har været en success, idet flere medlemmer end tidligere har fornyet der
medlemskab og der er en stadig tilgang af nye medlemmer.
9. Forslag til aktiviteter i 2022
Vi skal fortsætte med at afholde Debatmøder med aktuelle emner og med højt kvalificerede
oplægsholdere. Det er vigtigt at prioriterer styrkelsen af medlemmernes faglige kompetencer og
profiler til den virkelighed vi møder når vi bliver udsendt. De internationale kurser, der er til
rådighed på NIRAS/FSB's hjemmeside, kan ikke bruges til vedligeholdelse af vore kompetencer.
Vi fortsætter vore Debatmøder med det overordnede tema: ”Opbygning af Skrøbelige stater” med
emner som opbygning af kapacitet og institutioner, demokrati, kønsaspektet, medierne, good
governance og retsstaten.
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen
den 28. marts, 2022.

