Beretning for perioden 26. august 2017-25. august 2018 og foreløbig arbejdsprogram for
perioden 26. august 2018-august 2019 for Internationalt Udvalg
Beretning
På Hovedbestyrelsesmødet den 26. august 2017 valgtes de nye medlemmer af International Udvalg (IU).
Charlotte Burgess blev valgt til formand og afløste Mette Annelie Rasmussen. Ved den efterfølgende
konstituering valgtes Katrine Pedersen som næstformand som afløser for Charlotte Burgess.

Nationale aktiviteter
Sep. - dec. 2017
Da IUs nationale aktiviteter i høj grad er styret af den årlige ansøgning til Lannungfonden i marts, lå
efterårets aktiviteter forholdsvis fast. I ansøgningen for 2017 valgte udvalget at fokusere på de 17
verdensmål, oprindelig med en intention om at holde nogle mindre konferencer rundt om i landet. For at
styrke den lokale forankring af verdensmålene og henset til kommunal- og regionsvalget valgte det nye
udvalg i stedet at stille bevillingen til rådighed for kommunal- og regionskandidater, der i deres kampagne
ville sætte fokus på verdensmålene. Det viste sig at være en god strategi. Vi fik uddelt ca. 20.000 kr. til
kandidater og lokalforeninger over hele landet.
Da førsteprioriteten for mange af udvalgets medlemmer og partiet i øvrigt i efteråret var kommunal- og
regionsvalget blev der ikke gennemført yderligere aktiviteter i regi af udvalget i 2017.
Jan. - aug. 2018
Udvalget deltog med et kantmøde på nytårsstævnet om menneskerettigheder med deltagelse af Zenia
Stampe, Jens Rohde og Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder.
Det er blevet en tradition, at IU holder en international dag for alle partiets medlemmer hvor aktuelle
internationale emner diskuteres med input fra eksperter og politikere. Formålet med dagen er dels at
medlemmerne har mulighed for at blive klogere på hvad der rører sig på den udenrigspolitiske scene, dels
at samle input til den næste lannungansøgning. I år blev dagen holdt den 3. februar på Hotel Nyborg Strand
og 40-50 medlemmer deltog. Emnerne var de 17 verdensmål, menneskerettigheder og sikkerhedspolitik.
Med udgangspunkt i inputtene fra den internationale dag udarbejdede udvalget en ansøgning til
Lannungfonden med følgende 4 overskrifter:
•
•
•
•

Lannungkonference: 70 året for FNs menneskerettighedserklæring
Menneskerettigheder under pres
Verdensmålenes lokale forankring
Den geopolitiske virkelighed
o Stormagternes ageren
o En strategi for Afrika

Lannungkonferencen afholdes den 7. december sammen med Liberal International på Christiansborg og
skal markere 70 året for menneskerettighedserklæringen og samtidig være kulminationen på et
samarbejdsprojekt mellem RV og LI om den liberale kamp for de individuelle frihedsrettigheder som løber
fra jun- dec. 2018. Vi fortsætter også med at støtte lokalt forankrede verdensmålsaktiviteter. Således vil
lokalforeninger og kandidater til FT kunne søge støtte til aktiviteter med relation til verdensmålene. Under
overskriften den geopolitiske virkelighed arbejder en undergruppe under udvalget med et oplæg omkring

en strategi for det fremtidige samarbejde med Afrika (migration og udvikling). Temaet for den
internationale dag i februar 2019 vil være den geopolitiske virkelighed og stormagternes ageren.
IU deltog lige som de øvrige dialogfora i de politiske værksteder i Nyborg den 14. april. Også her var temaet
verdensmålene. Sammen med Dialogforum for grøn omstilling og Dialogforum for Europapolitik satte vi
fokus på de verdensmål, der har med den grønne del af bæredygtighedsdagsordenen at gøre.
Endelig var IU repræsenteret i det radikale telt på Folkemødet med et oplæg ved Gert Barslund (SAMRUM)
om verdensmålene i børnehøjde.

Internationale aktiviteter
•
•
•
•

IU deltog i Centerpartiets landsmøde i Malmø (sep. 2017)
IU har repræsenteret Radikale Venstre på møderne i Liberal Internationals eksekutivkomité i
Johannesburg (nov. 2017) og Berlin (jun. 2018)
Formanden har som medlem af Liberal Internationals menneskerettighedskomité deltaget i møder i
Den Haag (nov. 2017) og Berlin (jun. 2018)
IU har deltaget i den radikale delegation til ALDE kongressen i Amsterdam (dec. 2017) og ALDE
bureaumødet i Sofia (apr. 2018)

Foreløbigt arbejdsprogram for det kommende år
Da udvalgets aktiviteter som sagt i høj grad følger lannungansøgningens årshjul med ansøgning i marts, er
der allerede en del aktiviteter for det kommende år, der ligger fast. Følgende er fastlagt og i proces:
•

•
•
•
•
•

Kampagne med Liberal International om menneskerettigheder. I løbet af efteråret vil LI/RV via
artikler, SoMe-kampagner og møder gøre opmærksom på den liberale kamp for
menneskerettigheder. Kampagnen kulminerer med konferencen den 7. december på
Christiansborg
IU har foreslået at der udarbejdes et holdningspapir om menneskerettigheder. Skrivegruppen
nedsættes på HB-mødet den 26. august. IU vil følge arbejdet med papiret.
Arbejdsgruppen om en strategi for Afrika arbejder videre og påtænker en konference ult.
2018/primo 2019.
Den internationale dag i februar 2019 kommer til at handle om geopolitik
Der uddeles fortsat midler til lokale verdensmålsaktiviteter
IU skal udarbejde et regnskab for Radikale Venstres udenrigspolitiske program

Der vil dog være rig mulighed for, at et nyt udvalg kan sætte sit præg på retningen for og indholdet i
aktiviteterne, ligesom et nyt udvalg også kan igangsætte andre aktiviteter.

