FSB-foreningen er for valgobservatører, eksperter og udsendte til civile krisestyrings-missioner
via Udenrigsministeriet for OSCE, EU, FN og andre internationale organisationer.
Foreningen blev oprettet i 2001 som
Foreningen for Det Internationale Humanitære
Beredskab (IHB) som et forum, hvor udsendte
til valg- og humanitære missioner kunne
mødes.
FSB-foreningen
varetager
medlemmernes
interesser i forhold til Udenrigsministeriet og
det administrerende konsulentfirma NIRAS, og
overfor de relevante nationale og internationale
organisationer.

FSB-foreningen holder generalforsamling en
gang om året, hvortil inviteres gæster fra
Udenrigsministeriet og NIRAS, samt politikere
og eksperter.
En særlig tradition for FSB-foreningen er
prisen til den Meningsmodige dansker, som i
2015 blev uddelt til Peter Viggo Jakobsen fra
Forsvarsakademiet.

FSB-foreningens bestyrelse består af:
Kirsten Jørgensen (formand)
Villy Vilstrup (næstformand)
Victor Hjort (sekretær)
Bo Flindt (kasserer)
Karin Bergquist (kommunikation)
Claus Storgaard-Andresen (medlem)
Kaj V. Hansen (medlem)
Tue Magnussen (suppleant)
FSB-foreningens bestyrelse har regelmæssige møder med Udenrigsministeriet og NIRAS. Her
informeres om nye udviklinger og om resultater af møder med EU-Kommissionen og OSCE om
valg- og civile krisestyrings-missioner på de respektive områder. Alle forhold vedr.
udvælgelseskriterier, sikkerhed, evalueringer, aflønning og forbedring af vilkår for deltagelse i
internationale humanitære missioner diskuteres på disse møder.
Foreningen har bl.a. arbejdet på at sikre regelmæssige formøder og debriefinger i
Udenrigsministeriet i forbindelse med udsendelser, hvilket nu fungerer fint. Vi har samtidigt
arbejdet for at fremme et evalueringsskema efter udsendelserne, som er med til at styrke
erfarings-opsamling af FSB’ernes arbejde overfor UM.
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FSB-foreningen organiserer løbende informationsmøder om væsentlige forhold, som har
betydning og interesse for FSB’ere. Her følger eksempler på arrangementer:
2015
– Frederik Harhoff, dr. jur. med speciale i folkeret, om internationale domstole
– Mie Roesdahl, Institut for Menneskerettigheder, hovedtaler på FSB’s generalforsamling
– Peter Viggo Jakobsen, pristaler på FSB’s generalforsamling
2014
– Introduktion til OSCEs parlamentariske arbejde, OSCEs kontor i Danmark
– FNs rolle i genopbygning og valg. Oplæg ved UNDP, WFP, UNFPA, samt UN Women.
Dernæst rundvisning i FN-byen.
2013
– Støtte til politiske partier i u-landene. Møde hos Dansk Internationalt Institut for
Flerparti-samarbejde, DIPD
Kommende aktiviteter under forberedelse:
– et metode-kursus for valgobservatører
– en konference om EU's krisestyrings-missioner
– et seminar om medier og valg og/eller
– et møde med EU-parlamentariker om EU's valgmissioner

Ikke medlem af FSB-foreningen? Interesseret i flere oplysninger?
Kontakt:
Kirsten Jørgensen, formand,
kjoergensen.kamehame@mail.tele.dk
mobil: 23406929
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