Beretning for perioden 25. august 2018 - 24. august 2019 for Internationalt Udvalg
Beretning
På Hovedbestyrelsesmødet den 25. august 2018 valgtes de nye medlemmer af styregruppen for
International Udvalg (IU). Charlotte Burgess blev genvalgt som formand.

Nationale aktiviteter
Internationalt Udvalgs aktiviteter er i høj grad er styret af den årlige ansøgning til Lannungfonden. I
ansøgningen for 2018 havde udvalgt valgt at sætte fokus på følgende overordnede emner:
1. FN og rettigheder
2. De 17 verdensmåls lokale forankring
3. FN og den geopolitiske virkelighed
Sep. - dec. 2018
FNs menneskerettighedserklæring fyldte 70 år i 2018. Internationalt Udvalg valgte at gå sammen med
Liberal international for at skabe ekstra opmærksomhed om jubilæet. Projektet blev gennemført som en
blanding af SoMe med infografik om menneskerettighedserklæringen og citater fra liberale politikere,
artikler i aviser og afsluttedes med en lannungkonference den 7. december på Christiansborg. Der var også
deltagelse fra samarbejdspartnerne fra Liberal International på landsmødet og sammen var vi værter for et
politisk værksted om menneskerettigheder.
Fokusset på den lokale forankring af de 17 verdensmål var en fortsættelse fra forrige års bevilling. Med den
afsatte pulje gjorde udvalget det i 2017 muligt for kommuneforeninger og kandidater til kommunal- og
regionalvalgene at søge støtte til verdensmåls-projekter. I 2018 var midlerne hovedsagelig tiltænkt
kommuneforeninger.
På efterårsmødet i Nyborg præsenterede skrivegruppen for Holdningspapir om menneskerettigheder deres
udkast, fra gruppen deltog Morten Østergaard. Deltagerne have mulighed for at give kommentarer til
skrivegruppens udkast.
Jan. - jul. 2019
Udvalget skød 2019 i gang med et politisk værksted på nytårsstævnet i Nyborg, der havde migration som
tema. På værkstedet var der oplæg fra eksperter og publikumsinddragelse ved hjælp af Nyt Europas
verdensmålsspil.
Udvalget har de sidste par år afholdt en såkaldt international dag, hvor formålet har været at få input til det
kommende års arbejde. Arrangementet har været åbent for alle radikale medlemmer. Arrangementet i
2019 var planlagt til februar, men da en række politikere meldte afbud i sidste øjeblik, pga. allerede
verserende valgrygter, valgte udvalget af aflyse arrangementet.
Forårsmødet i Nyborg var aflyst, da der var fokus på forberedelse af folketingsvalgkampen.
Internationalt Udvalg var også til stede i det radikale telt på Folkemødet med en debat om hvorledes
verdensmålene kan bruge i udviklingen af en ny dansk udenrigspolitik.

Internationale aktiviteter




IU deltog i Centerpartiets landsmøde i Malmø (sep. 2018)
IU deltog på Liberal Internationals kongres i Dhakar (nov. 18)
IU deltog i ALDE kongressen i Madrid (nov. 2018)





IU deltog i FDPs kongres i Berlin (apr. 19)
IU deltog i ALDE council i Zürich (jun. 19)
IU deltog i Liberal Inernational executive committee i London (jul. 19)

