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24:e oktober 1945 
Den 24 oktober 1945 bildades Förenta Nationerna, i 
dagligt tal förkortat till FN.  Samtidigt trädde FN-
stadgan i kraft, och ett av dess viktigaste innehåll är 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna.  
 
För fred 
Den viktigaste orsaken till att FN bildades var att 
förhindra att det blir krig. Andra världskriget hade 
just slutat och efter den förödelse som kriget hade 
åstadkommit ville man förhindra ett upprepande. 
FN-tanken handlar om att det är bättre att lösa pro-
blem och konflikter genom samtal än genom våld, 
och att alla länder ska få vara med, även om de har 
skilda värderingar. 
 
För rättvisa 
För att få en bestående världsfred var det viktigt att 
skapa ett system för internationell rätt och rättvisa 

mellan människor.  En av de viktigaste paragra-
ferna i FN-stadgan är  deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna, som bl.a.  säger  att alla 
människor är födda lika, och alla skall därför ha 
samma rättigheter, oavsett kön, ras, religion, kul-
tur, arbete, m m.   
 
Bekämpa fattigdomen 
En grogrund för konflikter är ju fattigdom, dåliga 
levnadsförhållanden och orättvisor.  Därför är det 
en viktig uppgift för FN att bekämpa fattigdomen 
i världen, höja utbildningsnivån, utrota hungern, 
bevara miljön på vår jord  för kommande genera-
tioner och överhuvudtaget göra det bättre och 
säkrare för människor att leva. Allt detta är en 
del av de mänskliga rättigheterna.  Alla vill ju 
leva i frihet, få möjlighet till utbildning, få mat 
för dagen, o s v.   
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Den världsomfattande FN-rörelsen 

FN:s flagga 

FN:s generalsekreterare genom åren 
 
Trygve Lie                        Norge                  2 feb  1946  – 10  nov  1952 
Dag Hammarskjöld           Sverige             10 apr  1953  – 18  sep   1961 
U Thant                             Burma               30 nov  1961 –   1   jan   1972 
Kurt Waldheim                 Österike               1 jan  1972 –   1   jan   1982 
Javier Peres de Cuellar     Peru                     1 jan  1982 –   1   jan   1992 
Boutros  Boustros-Ghali   Egypten               1 jan  1992 –   1   jan   1997 
Kofi Annan                       Ghana                  1 jan  1997 –   1   jan   2007 
Ban Ki-Moon                    Sydkorea              1 jan  2007 –  
 

Källa: Wikipedia 
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Samlingsplats för nationer 
En fjärde uppgift för FN är att vara en samlings-
plats för nationer, där tvister genom opartisk 
medling kan redas ut innan det blir öppna kon-
flikter. Efter det kalla krigets slut har FN kunnat 
arbeta effektivare för sina ideal.   
 
Milleniemål 
För några år sedan enades staterna inom FN om 
den s k Millenniemålen. Förhoppningsvis blir det 
ett stort steg framåt för FN när det gäller  att för-
bättra förhållandena i världen.  Man enades om 
ett antal utvecklingsmål som man skall försöka 
uppfylla till år 2015. 
 
Exempel på utvecklingsmål 
Några exempel på dessa utvecklingsmål  är  hal-
vering av den extrema fattigdomen,  ordna 
grundskola till alla barn, minska spädbarnsdöd-
ligheten med två tredjedelar,  vända den ökade 
spridningen av aids och malaria,  säkerställa en 
miljömässig hållbar utveckling och säkerställa ett 
globalt samarbete med rättvisa handelsregler och 
lättade skuldbördor för utvecklingsländerna.  
 
Höga ambitioner 
Det här är ambitiösa mål som FN har åtagits sig 
och skall uppfylla. Aldrig tidigare har FN-

länderna ställt sig bakom en sådan omfattande strate-
gi för bättre levnadsförhållanden för jordens folk.  
 
Huvudsäte i New York 
FN har sitt säte med huvudsekretariat i New York . 
Sedan finns det  ett antal underavdelningar  på många 
platser i världen.  
 

Ideella FN-förbund 
I ett 100-tal av världens länder finns det ideella FN-
förbund som främst verkar för att informera männi-
skor om dess arbete. 
 

Svenska FN-förbundet 
Inom den svenska FN-rörelsen har vi Svenska FN-
förbundet som topporganisation och därunder ett 20-
tal länsdistrikt och 110  lokalavdelningar.  
 

Eslövs FN-förening 
Eslövs FN-förening är en sådan lokal förening, och 
den verkar främst i Eslövs kommun med omnejd. Fö-
reningen består av såväl enskilda föreningar som an-
slutna lokala organisationer. 

Dag Hammarskjölds gård på skånska Österlen. Idag ett mu-
seum om FN-rörelsen. 



Samarbetsgrupp bildas 
1983 samlades en grupp fredsintresserade perso-
ner och bildade ”Samarbetsgruppen för fred” i 
syfte att hålla fredsaktiviteter i Eslöv. Initiativta-
gare var Maj-Britt Larsson, Eva Åhre och Anita 
Winberg. I gruppen kom också att ingå Torgny 
Andersson, Stefan Nilsson, Jan Herlitz samt Ka-
rin Jönsson,  präst i Svenska Kyrkan och Staffan 
Engblom, pastor i Missionskyrkan..   
 
Torgmöte 
Den 21 okt. 1983 anordnade gruppen ett festligt 
torgmöte på Stora Torg  i Eslöv. Eva Åhre hälsa-
de ca 200 åhörare välkomna. Huvudtalare var 
riksdagsledamoten Ulla Tillander som talade om 
FNs roll i världen. Harpolirarna och Missionskyr-
kans Brassband skötte om musiken.  Anna-Sara 
Nydén och Nadja Aweidah läste dikter om orätt-

visor, svält och fredsträvanden. Torget inramades 
av facklor 
 
Fackeltåg 
Mötet avslutades med att ett 100-tal personer gick 
i ett långt stämningsfullt fackeltåg till Eslövs kyr-
ka, där Harpolirarna spelade från kyrktrappan, 
sångkören ”Korallerna”  bildade ram och alla 
sjöng tillsammans ”We shall overcome” medan 
facklorna släcktes. 
 
Fredspredikan 
I kyrkan hälsade Karin Jönsson välkommen och 
därefter blev det körsång av 27 flickor i sångkö-
ren ”Korallerna” under ledning av Eva Bohlin. 
Prosten Inge Löfström höll en fredspredikan. De 
ca 200 kyrkobesökarna gav över 1100 kr i kollekt 
till förmån till Amnesty. 

beslöt de närvarande att bilda en FN-förening i 
Eslöv och välja en interimsstyrelse till att leda fö-
reningen till dess årsmöte i februari 1984. 
 
Följande ledamöter invaldes i interimsstyrelsen. 
Ordförande:  Jan Herlitz 
Kassör: Maj-Britt Larsson 
Sekreterare: John Aanesen 
Övriga ledamöter: Eva Åhre och Anita Winberg 
Suppleanter: Sven Mattsson, Staffan Engblom 
och Marita Grönvall. 
Revisor: Ingvar Mohlin med Karin Jönsson som 
suppleant. 
 
Nyvalde ordföranden Jan Herlitz tackade för för-
troendet och för den positiva inställningen hos de 
närvarande att bilda en FN-förening och åta sig 
uppdrag i den. Mötet avslutades med kaffe och 
samkväm. 

Torgmötet blev upptakten 
Det framgångsrika torgmötet blev upptakten till 
att bilda en FN-förening, som under FN-
förbundets paraply skulle ordna fredsaktiviteter i 
Eslöv och sprida information om FNs arbete för 
fred i världen. Den 15 dec. 1983 samlades ett 30-
tal intresserade på Medborgarhusets  
klubbrum i avsikt att bilda en FN-förening i Es-
löv.  Speciellt inbjudna var Bo Jönsson och Maud 
Frölich, vice ordförande resp. sekreterare i Skånes 
FN-distrikt. 
 
Förening bildas 
Efter att de närvarande hade hälsats välkomna och 
mötet öppnats,  lämnades ordet till de båda in-
bjudna från Skånedistriktet.  
Bo Jönsson redogjorde översiktligt för Svenska 
FN-förbundets organisation och verksamhet. 
Maud Frölich redogjorde för ett distrikts och en 
FN-förenings verksamhet och vad det innebär att 
starta en FN-förening.  
Vid de fortsatta förhandlingarna med Bo Jönsson 
som ordförande och Maud Frölich vid protokollet 

Upptakten till en FN-förening i Eslöv 

En FN-förening bildas 
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Här ett axplock ur vårt bildarkiv 

FN-dagen 1994. Antonie Lema (längst t.v.) afri-
kansk doktorand vid Lunds Universitet berättar om 
bakgrunden till konflikten i Ruanda och dess kata-
strofala följder. 

FN-dagen 1994. Antonie Lemas föredrag inra-
mades med afrikanska toner på instrumenten 
kora och djembe. 

Familjedag på medborgarhuset 1998 med bl a kör-
sång av ungdomar från Kulturskolan 

Kurdisk familj (bild från bok) 

FN-dagen 2001. Ukrainska och svenska ungdomar 
underhåller. 

FN-dagen 2004, Stefan Nilsson och Elisabeth 
Persson visar upp FN-flaggan under ett FN-
arrangemang i Eslövs kyrka 



Verksamheten under 25 år 

1984 
Interimsstyrelse 
Föreningens första årsmöte hölls den 28 februari 
i Medborgarhusets klubbrum.  De ingående le-
damöterna i interimstyrelsen omvaldes med Jan 
Herlitz som  ordförande och Maj-Britt Larsson 
som kassör.  Anita Winberg utsågs till vice ord-
förande.  Sven Mattsson nyvaldes och blev sek-
reterare. 
Övriga ledamöter: Stefan Nilsson och Eva Åhre. 
Suppleanter: Staffan Engblom och Marita Grön-
vall. 
Revisor: Ingvar Molin med Karin Jönsson som 
suppleant. 
Till valberedning utsågs John Aanesen 
(sammankallande), Inga Andersson och Marita 
Grönvall. 
 
Hantverksmässa 
Föreningen deltog i Eslövs Hantverksmässa den 
26/6 – 1/7 med en monter inne i Bergaskolan. 
Mässan gav föreningen en god uppmärksamhet 
och tre nya medlemmar.  
 
Torgmöte 
Den 26 oktober firades FN-dagen med ett torg-
möte på Stora torg med tal av Frans Nilsson, f.d. 
redaktör på tidningen Arbetet.  Torgmötet inra-
mades med musik av Harpolirarna och Eslövs 
Brasskvartett. Tal hölls också av föreningens 
egna medlemmar Nadja Aweidah och Marita 
Grönvall. Efter torgmötet blev det fackeltåg till 
kyrkan, där Kerstin Lindskog ledde musiksko-
lans sångkör och lasarettspastor Bernt Eriksson 
från Lund höll en fredspredikan. 
 
Afrikaafton 
Den 5 december höll föreningen en Afrikaafton 
på Medborgarhuset, där folkhögskoleläraren Gö-
ran Göransson från Tomelilla Folkhögskola kå-
serade och visade bilder från Afrika och Mel-
lersta Östern. 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 34 enskilda 
och 7 organisationer, 
 
 

1985 
By i Indien 
Vid årsmötet den 28 februari blev Stefan Nilsson 
ny sekreterare efter Sven Mattsson.  Efter förhand-
lingarna blev det sång och musik av Kommunala 
Musikskolans kör under ledning av Kerstin Lind-
skog., och Staffan Engblom berättade om en by i 
Indien i anslutning till diabilder 
   
FN-rörelsen 40 år 
Den 23 oktober firades ett särskilt jubileumsarran-
gemang inför FN-dagen, då det samtidigt var  FNs 
40-årsjubileum och Världsungdomsåret. Det tradi-
tionella fackeltåget gick denna gång från Stora 
Torg till Bergaskolan med Hemvärnets musikkår i 
spetsen.  I tåget deltog också en del ungdomar från 
Eslövs Unga Örnar och även från andra föreningar 
med ungdomsarbete på programmet.  
 
Festarrangemang 
I Bergaskolan hölls ett påkostat festarrangemang 
under parollen  ”Stöd FN för en bättre värld” . 
Jan Lönn från Svenska FN-förbundet var huvudta-
lare inför ett 50-tal åhörare.  Hans anförande inra-
mades med en mycket uppskattad sång- och mu-
sikunderhållning av Harpolirarna, Vismännen, 
sånggruppen Malin, Siv och Tommy, Jugoslaviska 
folkdansgruppen, Eslövs Unga Örnar, m fl.  
 
Diktläsning 
Programvärdinna var Nadja Aweida som också 
emellanåt läste dikter 
 
 

1986 
Ny ordförande 
Vid årsmötet den 25 februari avgick Jan Herlitz  
som ordförande och blev i stället föreningens sek-
reterare. Ny ordförande blev Anita Winberg. Efter 
förhandlingarna berättade Elsa Persson från Sku-
rup till diabilder om sin resa i Kenya, och Siv 
Larsson sjöng visor till gitarr.. 
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Brobygge 
Den 20 mars anordnade föreningen ett informa-
tionsmöte om apartheid i Sydafrika inför ett 100-
tal elever på Bergaskolan. 
 
Den 24 september hölls ett medlemsmöte på 
Medborgarhusets D-sal under temat ”Brobygge 
Öst och Väst. Kerstin Salevid. ordf. i Ängel-
holms FN-förening, berättade om de studiecirk-
lar dess FN-förening hade hållit om Ungern un-
der förra året och om deltagarnas studieresa till 
detta land. 
  
Fackeltåg 
FN-dagen den 24 oktober firades med ett fackel-
tåg från Stora Torg till Medborgarhuset. Där 
hölls en trivsam familjefest med ett 70-tal delta-
gare.  Harpolirarna spelade, Inge Palmqvist läste 
dikter, Nadja Aweidah talade om nedrustning 
och Löberöds Folkdanslag framförde en dans-
uppvisning. 
 
Ungdomsavdelning 
Föreningen har under året haft en aktiv ung-
domsavdelning, som bl a har informerat i skolor, 
medverkat vid FN-dagen och gjort en utställning 
på Eslövs Kommunbibliotek. 
 
 

1987 
Arbetskommittéer 
Vid årsmötet den 29 januari avgick  Eva Åhre ur 
styrelsen på grund av flyttning och ersättes av 
Asmahan Aweidah. Tre arbetskommittéer utsågs 
på årsmötet. 
1. Kommittén för arbete med FN-dagen. An-
svarig Maj-Britt Larsson. 
2. Kommittén för miljö och nedrustning. An-
svarig Björn Sterner. 
3. Kommittén för arbete mot rasdiskrimine-
ring:  Ansvarig Anita Winberg. 
 
Stehagsmöte 
I mars hölls ett möte i Stehag om situationen i 
Södra Afrika med ett 30-tal deltagare.  Ove Jo-
hansson från Svenska FN-förbundet berättade 
om bl a Lesotho, där han har arbetat med fackligt 
bistånd under 7 år.  
 
 
 

Mikaelimarknad 
Den 26-27 september hade föreningen ett stånd på 
Mikaelimarknaden, där de sålde böcker, kort och an-
nat FN-material. 
 
FN-dag med fredstal 
FN-dagen firades på sedvanligt sätt med fackeltåg 
från Stora Torg till Eslövs kyrka. Vid samlingen på 
torget spelade Harpolirarna och i kyrkan höll  kyrko-
adjunkt Martin Lind ett fredstal inramat med kör-
sång. 
 
Studiecirkel 
Under året har föreningen haft en studiecirkel om 
”Brobygge öst – väst, Sverige – Tjeckoslovaki-
en”.  
I anslutning till cirkeln deltog Maj-Britt Larsson 
Nadja Aweidah i en studieresa till landet, anordnat 
av Skånes FN-distrikt. 
Ledare för cirkeln var Jan Herlitz. 
 
Antalet medlemmar vid årets slut 59 enskilda och 6 
organisationer. 
 

1988 
Zimbabwe och Zambia 
Vid årsmötet den 18 februari valdes Björn Sterner 
som ny kassör efter Maj-Britt Larsson, som dock 
kvarstår i styrelsen.  Efter förhandlingarna visade 
Jan Herlitz diabilder från en resa i Zimbabwe och 
Zambia. 
 
FN-dag med fackeltåg 
FN-dagen  den 24 oktober firades på sedvanligt sätt 
med fackeltåg från Stora Torg till kyrkan, där en 
fredsgudstjänst hölls av Karin Jönsson, Vid ingång-
en spelade Harpolirarna. I kyrkan framförde Ingemar 
Hansson och Gudrun Roos från Ängelholm bildspe-
let ”Jag vill tacka livet” . Dessutom förekom kör-
sång och en solosång av Edith Billing. 
 
Mänskliga rättigheter 
Den 8 december hölls ett allmänt möte i Medborgar-
husets D-sal under temat ”De mänskliga rättighe-
terna”.  Talare var jur kand. Claes-Göran Nilsson, 
som gav en aktuell översikt i ämnet. 
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1989 
Flyktingparoblem 
Årsmöte den 28 februari. Inga förändringar i  sty-
relsen. Efter förhandlingarna berättade Eslövs 
Kommuns flyktingsekreterare Britta Lindberg om 
flyktingproblemen i världen. 
 
Familjedag 
9 april medverkade föreningen i en internationell 
familjedag vid Trollsjön anordnad av Eslövs Kom-
mun. Den 5 juni på Världsmiljödagen hölls en träff 
vid Sjöhusgården tillsammans med Eslövs Natur-
skyddsförening. 
 
FN-dag med fackeltåg 
FN-dagen firades som vanligt med ett fackeltåg 
från Stora Torg till kyrkan. Harpolirarna spelade 
vid ingången. En fredspredikan hölls av Bertil 
Gullstrand under inramning av sång av kommuna-
la musikskolans kör.  
 

1990 
Jerusalem 
Årsmöte den 28 februari. Den ordinarie styrelsen 
omvaldes. Efter förhandlingarna berättade Asma-
han Aweidah om sitt deltagande i en internationell 
fredsresa till Jerusalem. 
 
Natur och miljömöte 
Den 5 april hölls ett gemensamt natur- och miljö-
möte tillsammans med Eslövs Naturskyddsföre-
ning på Dagcentret på Norregatan. Inför FN-dagen 
hölls inget arrangemang i kyrkan denna gång. I 
stället besökte Anita Winberg och Asmanhan 
Aweidah Ölyckeskolan i Löberöd den 20 oktober 
för information om FN och FN-dagen till eleverna.  
 
Bolivia 
Den 27 november hölls ett medlemsmöte om Boli-
via, där Skåne-distriktets ordföranden Gun-Britt 
Nilsson berättade om distriktets biståndsprojekt för 
en yrkesskola bland indianer i Bolivia. 
. 
 

1991 
Palestina 
Vid årsmötet den 22 januari avgick Anita Winberg  
som ordförande men blir kvar i styrelsen. Ny ord-
förande  blev Asmahan Aweida. Från augusti har 

Claes-Göran Nilsson fungerat som ordförande ef-
ter Asmanhans flyttning till Palestina.  
 
Skånedistriktets årsmöte 
Den 3 mars var föreningen värd för Skånedistrik-
tets årsmöte på landstingets dagcenter vid Norrega-
tan.  
 
Seminarium om Palestina 
Lördagen den 25 maj anordnade föreningen ett hel-
dagsseminarium om Palestinakonflikten på Hotell 
Stensson. Medverkande föreläsare var Birgitta Al-
tan, ordf. i Västmanlands FN-distrikt, Adman Abu-
Chakra, ordf. i Fagersta FN-förening och riksdags-
man Evert Svensson. 
 
Baltikum och Jugoslavien 
FN-dagen den 24 okt. firades på Församlingsgår-
den i Eslöv. Där berättade Valdis Paluvans om 
Baltikum och Katarina Malmborg om Jugoslavien 
om ländernas interna problem. Mötet inramades 
till musik av Harpolirarna. Som avslutning hölls en 
andaktsstund med fredsånger av  kyrkans kommi-
nister Karin Jönsson och kantor Ann-Margret Ny-
berg. 
 

1992 
Vid årsmötet den 26 januari valdes Claes-Göran 
Nilsson till ny ordförande. Ny  vice ordf.  blev Les-
ley Holmberg.  Lilian H Bäckström och Bahos 
Aweidah inväljs som ordinarie i styrelsen.  
 
FN-dag med fredsgudstjänst 
FN-dagen den 24 okt. firades med en fredsguds-
tjänst i Sallerups kyrka, där biskop K G Hammar 
höll ett mycket tänkvärt fredstal i gången mellan 
bänkraderna.  
 
Arrangemanget inramades med sång av Diskantkö-
ren under ledning av Ann-Margret Nyberg, dikter 
om barn upplästa av barn från Billinge och Stehag. 
Kyrkan var så fullsatt att inte alla av de 160 besö-
karna fick sittplats. 
 
Efteråt samlades man för kaffe i  Sallerups gamla 
prästgård, där Lilian H Bäckström hade ordnat 
med en utställning och försäljning av hantverk från 
u-länderna. 
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Ursprungsfolkens rättingheter 
Den 10 dec. anordnade föreningen en träff på Es-
lövs Stadsbibliotek om ursprungsfolkets rättighe-
ter. Lilian H Bäckström talade och visade bilder 
om Santalfolket, ett ursprungsfolk i Indien och de-
ras kamp för sina rättigheter.  
 
 

1993 
Indien 
Årsmöte den 2 mars.  Ordinarie styrelsen omval-
des. Efter förhandlingarna berättade Lilian H 
Bäckström till diabilder om Santalfolket i Indien. 
 
Afrikansk afton 
Den 18 mars höll föreningen en afrikansk afton på 
Invandrarkaféet, där Julie Ikumi Kumm från Nige-
ria berättade om kvinnornas liv och möjligheter i 
Afrika. Efteråt serverades en afrikansk måltid. 
 
Sydamerikansk indiankultur 
FN-dagen den 24 okt. firades på Församlingsgår-
den, där Cesar Pena och Jorge Kito Savedra från 
Chile framförde  ”Andernas ljud” , ett musikpro-
gram med poesi och berättelser till diabilder om 
Sydamerikas indiankultur. 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 48 enskilda och 
5 organisationer. 
 

1994 
Det gamla Palestina 
Årsmöte den  15 februari. Ny vice ordf. Lilian H 
Bäckström. Efter förhandlingarna visade Bahos 
Aweidah och Jan Herlitz gemensamt diabilder från 
historiska platser i det gamla Palestina. 
 
Hantverksmässa 
Föreningen deltog med en monterplats på Eslövs 
Hantverksmässa i juni på Bergaskolan. 
 
Ruanda 
FN-dagen firades mån. 24 okt. på Medborgarhu-
sets B-sal. Fil. Dr Antonie Lema höll ett intressant 
och medryckande föredrag om bakgrunden till oro-
ligheterna i hans forna hemland Ruanda. Föredra-

get inramades med musik på västafrikanska instru-
ment av Thommy Eggers från Stockholm.  
 
Prostituerade kvinnor 
Den 11 dec. anordnade föreningen ett möte på För-
samlingsgården i anslutning till de mänskliga rät-
tigheternas dag. Medverkande var diakonissan 
Margareta Apell, som berättade om sitt sociala ar-
bete bland prostituerade kvinnor i Malmö. 

 
1995 

Skolprojekt i Bolivia 
På årsmötet den 2 mars blev Jan Herlitz ny kassör 
efter Björn Sterner som istället blev revisor.  Efter 
förhandlingarna berättade sjuksköterskan Anna-
Lena Eriksson från Rydsgård till diabilder om Skå-
ne-distriktets skolprojekt bland indianer i Bolivia. 
 
Seminarier 
Under året har föreningen anordnat två stycken 
lyckade heldagsseminarium med kvalificerade fö-
reläsare. Seminariet den 13 maj handlade om Islam 
och den 28 okt. om Afrika. Båda hölls på medbor-
garhuset. 
Vardagsliv i Zimbabwe 
FN-dagen den 24 okt. firades på Församlingsgår-
den i Eslöv. Ett 25-tal åhörare lyssnade till Helena 
Hellqvist som till diabilder berättade om vardags-
liv i Zimbabwe och om sin verksamhet där som 
stipendiat inom Svenska Kyrkans mission.  
 

1996 
Ny ordförande 
Årsmöte den 21 februari. på Församlingsgården. 
Lilian H Bäckström valdes till ny ordförande efter 
Claes-Göran Nilsson som dock blir kvar i styrelsen 
som vice ordföreánde.   
 
Claes-Göran Nilsson avlider 
Claes-Göran Nilsson avled hastigt den 26 juli. Fö-
reningen deltog i begravningen med en uppsättning 
bårblommor. Jordfästningen skedde i Västra Salle-
rups kyrka av styrelsemedlemmen och kyrkokom-
ministern Karin Jönsson 
 
FN-dag under temat freden 
FN-dagen firades tors. den 24 okt. med en musik-
gudstjänst i Eslövs kyrka under temat ”freden”.  
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Seminarium om Afrikas barn 
Den 26 okt. anordnade föreningen ett seminari-
um om Afrikas barn på Medborgarhuset. Flera 
kvalificerade talare medverkade. 
Medlemsantalet var vi årets slut 39 enskilda och 
4 anslutna organisationer. 
 
 

1997 
Föredrag om sexhandel 
Årsmötet hölls 25 febr. i Västra Sallerups Präst-
gård.  Den ordinarie styrelsen omvaldes. Efter 
förhandlingarna höll Helena Karlén, Stockholm 
ett intressant föredrag med titeln ” Den interna-
tionella sexhandeln – en nutida form av slave-
ri” . Föredraget illustrerades med diabilder. He-
lena är vice ordf. i EPCAT, den internationella 
organisationen mot barnsexhandel. 
 
FN-dag med musikgudstjänst 
FN-dagen den 24 okt. firades med en musik-
gudstjänst i Eslövs kyrka med början kl 18.00. 
Septemberkören och en barnkör medverkade un-
der ledning av kantor Ann-Margret Nyberg. Kyr-
koherde Lars Halldén avslutade med en kort 
fredsandakt. 
 
Hantverk från Lettland 
Efter musikgudstjänsten samlades alla i Försam-
lingsgården för ett fortsatt program. Håkan Lars-
son sjöng visor, Aija Cirulis berättade om Lett-
land och  sjöng lettiska visor. Ulla Ståhl från In-
dividuell Människohjälp (IM) visade hantverk 
från IM:s projekt i Lettland. 
 
Seminarium om mat och vatten 
Den 22 nov. hölls ett seminarium med titeln 
”Maten och vattnet som en global maktfak-
tor”  på Medborgarhusets klubbrum med ett 20-
tal deltagare. Föreläsare var TV-filmaren och 
lantbrukaren Anders Palm, bosatt i Söderman-
land. 
 

1998 
Film om vattnets betydelse 
Årsmöte hölls den 25 febr. på Gamla Rådhuset i 
Eslöv. Ordinarie styrelsemedlemmarna omval-
des. Efter förhandlingarna visades en videofilm 
om vattnets stora betydelse för mänskligheten i 
framtiden. 
 

Papperstillverkning i Nepal 
På ett allmänt möte på Karidal föreläste FN-
medlemmen Dorothy Jönsson om FNs  barnfond 
UNICEF och visade en videofilm om fonden. Hon 
berättade också till diabilder om papperstillverkning i 
Nepal. 
 
Seminarium kemikalier 
FN-dagen lör. 24 okt. firades med två olika arrange-
mang på Medborgarhuset. På förmiddagen hölls ett 
seminarium inför ett 10-tal deltagare om 
”Kemikalier i en global miljö”  under medverkan av 
ombudsmannen Sven-Erik Pettersson från Svenska 
Lantarbetarförbundet.  
 
Familjedag 
På eftermiddagen ordnades en familjedag på Med-
borgarhuset. Ett 15-tal inbjudna föreningar med 
mänskliga rättigheter inom sitt arbetsområde hade 
mött upp och de fick presentera sin verksamhet på ett 
informationsbord. En barnkör och några unga solister 
från Kulturskolan framträdde med sång och musik 
under sin ledare Anna Cederquist. 
 
Manifestation  
Den 10 dec. anordnade föreningen en mycket lyckad 
manifestation för de mänskliga rättigheterna på Stora 
Torg i Eslöv. Den stora trappan vid Hotell Stensson 
var upplyst av marschaller.  Först höll ordföranden 
Lilian H Gari (tidigare Bäckström) ett appelltal, var-
efter kommunfullmäktiges ordförande Lena Larsson 
höll ett kort anförande om mänskliga rättigheter. 
 
Representanter för olika organisationer , kyrkosam-
fund och politiska partier var närvarande och  infor-
merade var för sig om sitt arbete för mänskliga rättig-
heter. Två elever från Kulturskolan framförde trum-
petmusik.  
 
Arrangemanget avslutades med ljuständning på ho-
telltrappan.  Ett 50-tal åhörare hade mött upp, och 
undfägnades med varm glögg i vinterkylan. 
 
FN-information i skolor och bibliotek 
Under FN-veckan gjorde föreningens vice ordförande 
Stefan Nilsson ett besök på Östra Skolan, där han in-
för flera klasser berättade till overheadbilder om FNs 
verksamhet. Under november och december ordnade 
föreningen en skärmutställning om FN på Eslövs 
Stadsbibliotek. 
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1999 
Informationsskampanj 
Årsmöte den 24 febr. på Församlingsgården.  Efter 
förhandlingarna höll Lars Tengstam ett föredrag 
om ”Jubel 2000”, som är en världsomfattande in-
formationskampanj för de fattigaste ländernas 
skuldkris och dess inverkan på världsekonomin. 
 
FNs flyktingorganisation 
Föreningen medverkade i ett FN-arrangemang ar-
rangerat av Bergaskolan i anslutning till FN-dagen. 
Där talade Kicki Rodriguez från FN’s flyktingor-
ganisation, Nick Nilsson från internationella hyres-
gäströrelsen. Karin Lindahl från RFSU talade om 
ämnen riktade till ungdomar. 
 
FNs deklaration på kommundullmäktige 
På initiativ från föreningen har Kommunfullmäkti-
ge i Eslöv under året börjat sina sammanträden 
med att ungdomar från Eslövs skolor läste upp ett 
avsnitt ur FNs deklaration om de mänskliga rättig-
heterna.  
 

2000 
Diabilder om Afghanistan 
Årsmöte den 1 mars på Församlingsgården. Inga 
förändringar i styrelsen. Efter förhandlingarna fö-
reläste Anders Davidsson från Individuell Männi-
skohjälp (IM) om Afghanistan och om människor-
na där  Föredraget illustrerades med en mängd dia-
bilder från en nyligen gjord resa i landet. 
 
Vid årets slut hade föreningen 40 enskilda med-
lemmar och 5  anslutna organisationer. 

 
2001 

Lantarbetarkvinnor i Zimbabwe 
Årsmöte den 21 mars på Församlingsgården. Efter 
förhandlingarna berättade  Barbro Gunnarsson från 
ABF i Lund till diabilder om sina två år som vo-
lontär bland lantarbetarkvinnor på storjordbruken i 
Zimbabwe. 
 
Ungdomar från Ukraina 
Årets främsta händelse i föreningen var värdskapet 
för ett utbytesprogram med ungdomar från Ukrai-
na. Fyra ungdomar från detta land bodde tre måna-
der hos olika värdfamiljer i Eslöv tillsammans med 
var sin svenska parkamrat som tidigare hade gästat 

deras hem i Ukraina. Under vistelsen i Eslöv ar-
betade de på olika praktikplatser med samhälls-
nyttiga projekt anordnade av Eslövs kommun, 
Svenska Kyrkan och Eslövs Biståndscenter. 
 
Ukrainsk afton 
På FN-dagen den 24 okt. anordnade föreningen 
en ukrainsk afton på Församlingsgården. Där be-
rättade ungdomarna om vistelsen i Ukraina, vi-
sade diabilder och gav smakprover på unika 
ukrainska maträtter. Ungdomarna hade också 
satt upp en väggutställning med karta, bilder och 
annan information om Ukraina och ordnat med 
en tipsvandring med frågor om landet uppsatta 
på olika ställen i Församlingsgårdens lokaler. 
Programmet blev mycket uppskattat och lärorikt. 
 

2002 
Värdfamilj 
Årsmöte den 7 febr. på Församlingsgården.  Ste-
fan Nilsson och Lilian H Gari byter plats och 
blir ordförande resp. vice ordf.  I övrigt inga 
ändringar i valen. Efter förhandlingarna berätta-
de Kicki Svensson, Eslöv om sin verksamhet 
som värdfamilj  för ett par ungdomar i det gång-
na ungdomsutbytet med Ukraina förra  hösten. 
 
Seminarium om Afghanistan 
Lör. den 13 april var föreningen samorganisatör 
med Skånes FN-distrikt om ett heldagsseminari-
um om Afghanistan på Medborgarhuset. Semi-
nariet blev mycket välbesökt med ett 80-tal del-
tagare.  
 
Nepal, Indien och Bangladesh 
Den 21 nov. samverkade föreningen med Eslövs 
Naturskyddsförening, där dess ordförande Arne 
Olsson berättade och visade en bildserie om na-
tur och kultur i Nepal, Indien och Bangladesh. 
Mötet samlade ett 30-tal deltagare. 
 

2003 
Föredrag om Irak 
Åresmöte den 26 febr. på Studieförbundet Vux-
enskolans (SV) lokal på Villavägen.  Efter för-
handlingarna höll fil. mag. Gunnar Stenson från 
Lund ett intressant föredrag under rubriken 
”Krig i Irak – ett brott mot människor och 
miljö”.  Han redovisade bl.a. den historiska bak-
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grunden till vad som sker i landet idag, om Sad-
dam Husseins väg till makten, om hur USA stöt-
tade Saddam under hans krig mot Iran och om de 
katastrofala följder ett krig för med sig.  
 
Seminarium om ekologiska fotavtryck 
Lör. den 11 oktober, var föreningen medarrangör 
tillsammans med Eslövs Naturskyddsförening i 
ett heldagsseminarium under rubriken 
”Ekologiska fotavtryck.”.   Ett 25-tal deltagare 
från de båda föreningarna deltog. 
 
 

2004 
Biståndsprojekt i Malawi 
Årsmöte den 3 mars på Studieförbundet Vuxen-
skolan (SV).  Efter förhandlingarna berättade 
Lasse Nilsson från Trelleborgs FN-förening om 
ett biståndsprojekt i Malawi som medlemmar i 
Trelleborgsföreningen hade medverkat i. Han vi-
sade också en videofilm om projektet. 
 
Leva tillsammans 
FN-dagen firades som ett samarrangemang med 
Svenska Kyrkan och andra inbjudna organisatio-
ner med fredsarbete på programmet. I kyrkan 
hölls ett fredsprogram under rubriken ”Att leva 
tillsammans på en levande jord”. Den välbe-
sökta gudstjänsten leddes av kyrkokomminister 
Marianne Ferm.  
 
Vackra fredsånger spelades och ett meddelande 
från Svenska FN-förbundet om FNs arbete i värl-
den lästes upp. Vid ett efterföljande kaffesam-
kväm i kyrkan informerade Stefan Nilsson och 
Jan Herlitz om hur Eslövs FN-förening arbetar. 
 
Världshorisont i varje väntrum 
I FN-förbundets projekt ”Världshorisont i varje 
väntrum” har Maj-Britt Larsson besökt personal 
på vårdcentraler, tandläkarmottagningar, m fl för 
att få lägga ut ett exemplar av tidningen i vänt-
rummen. 
 
Stefan Nilsson har varit föreningens ombud på 
årets förbundskongress i Halmstad. 
 

                           2005 
Mänskliga rättigheter 
Årsmöte den 16 febr. på SV.  Efter förhandlingar-
na berättade Skånedistriktets ordförande Rolf 
Ring om FN och de mänskliga rättigheterna. 
 
FN-rörelsen 60 år 
Den 29 juli  höll FN-förbundet en stor jubileums-
fest om Dag Hammarskjöld med anledning av att 
det var 100 år sedan han föddes och 60 år sedan 
FN bildades. Föreningen anordnade samåkning 
med flera bilar till arrangemanget på Dag Ham-
marskjölds Backåkra, där bl a kungaparet och 
andra prominenta gäster var närvarande.  
 
Seminarium om Dag Hammarskjöld och  Mil-
leniemålen 
Lör. den 22 okt. anordnade föreningen ett mycket 
lyckat heldagsseminarium om Dag Hammar-
skjöld och FN:s framtid . Föreläsare var f d am-
bassadören Torsten Örn, Lund och journalisten 
och författaren Staffan Landin, Malmö.  Den för-
re pratade om Dag Hammarskjölds liv och verk-
samhet och den senare om FN:s  Millenniemål. 
Föreläsningarna illustrerades med bildspel.  
 
Biståndsverkdsamhet 
På FN-dagen den 24 okt.- deltog föreningen i 
Svenska Kyrkans FN-manifestation i Eslövs kyr-
ka tillsammans med andra föreningar med freds- 
och biståndsverksamhet sitt program. 
 

2006 
Nora Hussein ny ordförande 
Årsmöte den 15 febr. på SV. Nora Hussein blir ny 
ordförande efter Stefan Nilsson som istället blir 
vice ordf. De nya ordinarie i styrelsen Sören 
Lindkvist och Sofie Schellenberg  ersätter avgå-
ende Per-Ola Knutsson och Catharina Rosenqvist.  
Den sistnämnde står kvar som suppleant.  Maj-
Britt Larsson avgick ur styrelsen och blev avtack-
ad för alla år i styrelsen från föreningens bildande 
1983.  
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Tre månader i Thailand 
Efter förhandlingarna berättade Sofie Schellenberg 
till färgbilder om ett ungdomsutbyte med Thailand 
som hon hade deltagit i. Under tre månader hade hon 
bott hos en thailändsk familj tillsammans med en 
thailändsk parkamrat i  ungefär samma ålder.   
 
Studieresa till Nanimbia 
Efter Sofies visning berättade Roland Nilsson om en 
studieresa till Namibia arrangerad av ABF. Berättel-
sen kompletterades av videoklipp från resan.  
 
Seminarium om samer 
Den 30 sept. arrangerades ett lyckat heldagsseminari-
um under titeln  ”Samer – ett ursprungsfolk i Sve-
rige”.  Representanter för föreningen ”Samer i Syd” 
visade filmer om samernas historia och om deras si-
tuation idag. De demonstrerade också samisk hant-
verkskonst, visade prov på joikning  och arrangerade 
en samisk lunch bestående av renskav, potatis och 
hjortronsylt med vispgrädde. 
 
FN-dag om fred och bistånd 
På FN-dagen den 24 okt. deltog föreningen i Svenska 
Kyrkans fredsmanifestation i Eslövs Kyrka tillsam-
mans med andra föreningar med freds- och bistånds-
verksamhet på programmet. Nora Hussein och 
Catharina Rosenqvist hade bakat ett 50-tal FN-
bakelser till kaffet som serverades i kyrkan. 
 

2007 
Fredsbevarande verksamhet 
Årsmöte den 21 febr. på SV. Knut Rang från Malmö 
väljs in som ny i styrelsen och blir sekreterare.  I öv-
rig inga förändringar.  Efter förhandlingarna berätta-
de FN-medlemmen och officeren i FNs fredsbevaran-
de styrkor Lars Andersson från Höör om Sveriges 
deltagande i fredsbevarande verksamhet under de se-
naste åren.  
 
Resa i Indienh 
Därefter berättade nyvalde styrelsemedlemmen Knut 
Rang  till diabilder om en resa till Indien för några år 
sedan. 

Seminarium om kurder 
Den 15 sept. arrangerade föreningen ett lyckat 
heldagsseminarium med titeln ”Kurderna – 
ett ursprungsfolk utan land”.  Talare var isla-
mologen och professorn Jan Hjärpe, doktorn i 
kurdisk historia Burhan Yassin och mellanös-
ternexperten Gunnar Stensson.. Föreningens 
ordförande Nora Hussein berättade om sin upp-
växttid i Kurdistan och visade en videofilm 
från ett nyligen gjort besök i landet.  
 
Fredsånger och FN-bakelser 
Liksom förra året deltog FN-förening i Svenska 
Kyrkan fredsmanifestation i kyrkan på FN-
dagen med tal, fredssånger, diktläsning, m. m.  
Nora Hussein och Catharina Rosenqvist hade 
även i år året bakat FN-bakelser till kaffet i 
kyrkan. 
 
 

2008 
FNs generalförsamling 
Årsmöte den 5 mars på SV. Inga förändringar i 
valen. Efter förhandlingarna berättande Knut 
Rang om den pågående och framtida  verksam-
heten i FN:s Generalförsamling i New York. 
 
Fredsmanifestation 
FN-dagen den 24 okt. firades som vanlig med 
deltagande i Svenska Kyrkans fredsmanifesta-
tion med tal och sång tillsammans med andra 
organisationer med freds- och beståndsverk-
samhet på programmet. 
 
Föredragskväll om Kurdistan 
Den 10 dec. anordnade föreningen en före-
dragskväll om Kurdistan: Medverkande talare 
var den kurdiske affärsmanna Memeth Bozbay 
från staden Van i turkiska Kurdistan. Lilian H 
Gari medverkade med tolkning från engelska, 
där detta behövdes och serverade en turkisk 
måltid. 
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nadsvillkor för kvinnor, barn och ursprungsfolk. 
 
1997 22 november 
Seminarium ”Maten och vattnet som en global 
maktfaktor”. Ca 20 deltagare. 
TV-filmaren och lantbrukaren Anders Palm gjorde 
med sina filmer och sakliga berättelser en drama-
tisk framställning av de problem världens folk står 
inför i takt med den galopperande folkökningen. 
De barn som föds idag är bara ungdomar när värl-
dens befolkning beräknas bli dubbelt så stor om 25 
år. 
 
1998 24 oktober 
Seminarium om ”Kemikalier i en global miljö”.  
Seminariet ingick som delprogram i FN-dagens 
festligheter.  Ombudsmannen Sven-Erik Pettersson 
från Svenska Lantarbetarförbundet berättade om 
lantarbetarnas situation på stora plantager  i olika 
U-länder. Han visade dels en videofilm och dels 
diabilder om hur de anställda under dåligt skydd 
fick arbeta med livsfarliga bekämpningsmedel som 
vanligtvis är förbjudna i I-länderna.  
 
2000 13 april 
Afghanistan – igår, idag och i morgon 
Heldagsseminarium på Medborgarhuset i Eslöv 
med följande föreläsare och ämnen.  
Bo Utas, professor i iranska språk. Folk och histo-
ria i Afghanistan 
Peter Hjukström, generalsekreterare i Svenska Af-
ghanistankommittén;  Finns det en ny framtid 
för Afghanistan. 
 
 
Afghanistan forts. 
Rolf Herzman, journalist. Två decennier utan 
mänskliga rättigheter i Afghanistan. 
Simon Wezeman, forskare. Deadly inheritance. 
Weapons for Afghanistan and for its neibours. 
Föredraget hölls på engelska. 
Hekmat Hekmatullah, jurist. Varför blev Afgha-
nistan, världens största marknad för narkotika. 
Göran Melander, professor, Afghanistan och 
folkrätten.  

1986 24 sept.   
Medlemsmöte och seminarium  om ”Brobygge 
Öst – Väst ”. 
Kersti Salevi, ordförande i Ängelholms FN-
förening berättande om studiecirklar om Ungern 
och deltagarnas studieresa till detta land samt om 
kommande cirklar om Tjeckoslovakien. 
 
1991 25 maj   
Heldagsseminarium om Palestinakonflikten. 
Birgitta Altan talade om Palestinska flyktingar-
nas situation, juristen Jesus Alcala om Palestini-
ernas rätt till en egen stat,  Adman Abu-Chakra 
om Palestinska flyktingar utanför Palestina 
och riksdagsmannen Evert Svensson om Palesti-
nafrågan i Europarådet.  
Musikunderhållning av Harpolirarna och den pa-
lestinska sånggruppen Rötterna. 
 
1995 13 maj 
Heldagsseminarium under titeln ”Islams ansik-
ten”.  
Seminariets syfte var att ge en fördjupad bild av 
islam för lärare och andra som i sitt arbete eller i 
vardagen kommer i kontakt med muslimer. 
De fyra föreläsarna, som tillhörde de främsta ex-
pertisen inom sina områden, gav var och en sin 
aspekt på ämnet. 
Jonas Otterbeck talade om islam i Sverige, Leif 
Stenberg om islam i Europa och Algeriet, Ann-
Sofie Roald om feministiska muslimska rörel-
ser och  
slutligen Jörgen Baek Simonsen om islam i Dan-
mark. 
Ca 50 deltagare. 
 
 
1995 28 oktober 
Heldags seminarium om Afrika  i samband med 
FNs 50-årsjubileum. Fem kvalificerade föreläsare 
från universitetet och biståndsorganisationer be-
lyste situationen i några afrikanska länder som 
skolor, organisationer och enskilda i Eslöv samar-
betade med.  Fokus ställdes på rättigheter och lev-

Eslövs FN-förening har under åren ordnat flertal seminarier för allmänheten i aktuella ämnen inom FN-s 
ram. Flera av dem har ordnats i Eslöv i samarbete med Skånes FN-distrikt. Följande seminarier. Semina-
rierna har i de flesta fall hållits på Medborgarhuest i Eslöv. 

Seminarier 
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Seminariet var ett samarrangemang med Skånes 
FN-distrikt. 
Ca 80 deltagare. 
 
2002 11 oktober, 
Heldagseminarium under rubriken ”Ekologiska 
fotavtryck – vår livsstil sätter spår” .  
Seminariet,  som var ett samarrangemang med Es-
lövs Naturskyddsförening,  ville ge en inblick av 
hur miljön påverkas av människans livsstil  i  I-
länderna.  
 
Ekologiska fotavtryck är ett sätt att mäta männi-
skans inverkan på miljön. Varje person i  industri-
länderna har ett ekologiskt       fotavtryck på 7 hek-
tar land, medan en person i u-länderna  bara har ett 
ha. 
Sveriges Naturskyddsförbund bidrog med föreläsa-
re. 
Ca 25 deltagare 
 
2005 22 oktober 
Heldagsseminarium om Dag Hammarskjöld och 
FNs framtid.  
Föreläsare var f.d ambassadören Torsten Örn från 
Lund och journalisten och  
författaren Staffan Landin, Malmö. Den  

förra pratade om Dag Hammarskjöld liv och 
verksamhet och den senare om FNs Millennie-
mål. Föreläsningarna illustrerades med ett bild-
spel. 
Ca 25 deltagare 
 
2006 30 september.  
Heldagsseminarium ”Samerna – ett ur-
sprungsfolk i Sverige”.  Representanter för fö-
reningen ”Samer i Syd” visade filmer om sa-
mernas historia och om deras situation idag. De 
demonstrerade också samisk hantverkskonst, 
visade prov på joikning  och arrangerade en sa-
misk lunch bestående av renskav, potatis och 
hjortronsylt med vispgrädde. Seminariet hölls 
på Ekenäsgården. 
Ca 30 deltagare 
 
2007 15 sept. 
Heldagsseminarium ”Kurderna – ett ur-
sprungsfolk utan land”. Talare var islamolo-
gen och professorn Jan Hjärpe, doktorn i kur-
disk historia Burhan Yassin och mellanöstern-
experten Gunnar Stensson.. Föreningens ordfö-
rande Nora Hussein berättade om sin uppväxt-
tid i Kurdistan och visade en videofilm från ett 
nyligen gjort besök i landet.  
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Deltagarna på sameseminariet bjuds på en samisk 
lunch 

Lilian och Nora visar prover på kurdiskt hant-
verk 
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Seminarium 2005. Staffan Landin föreläser om 
FN’s Milleiemål.  

Seminariet om samer 2006. Visning av samisk 
hantverk 

Sameseminariet 2006.  En uppvisning i samisk 
joikning. 

Seminariet 2007 om Kurder – ett ursprungsfolk 
utan land blev ett mycket lyckat arrangemang med 
ca 80 deltagare från hela Skåne 

Seminariet om kurder 2007. Föreläsarna Jan Hjär-
pe och Borhan Yassin i en pratstund i kaffepausen. 

Seminariet om kurder 2007. Uppvisning av kurdis-
ka danser på seminarieat 

Bilder från seminarier 



Ordförande                                                         
1984 - 1985          Jan Herlitz                                 
1986 - 1990          Anita Winberg                          
1990 – 1991         Asmahan Aweidah                    
1992 - 1995          Claes-Göran Nilsson                         
1996 - 2001          Lilian H Gari                            
2002 - 2005          Stefan Nilsson                          
2006  -----             Nora Hussein                            
                                                                             
Vice ordförande                                                  
1984 – 1985         Anita Winberg                          
1986 – 1988         Nadja Aweidah                         
1989 – 1990         Asmahan Aweidah                   
1991                     Claes-Göran Nilsson                
1992 – 1993         Lesley Holmberg                     
1994 – 1995         Lilian H GAri                          
1996                     Claes Göran Nilsson               
1997 -  2001         Stefan Nilsson                         
2002 - 2003          Lilian H Gari 
2004                     Chatarina Rosenqvist              
2005                      Nora Hussein                          
 
Sekreterare 
1984                      Sven Mattsson 
1985                      Stefan Nilsson 
1986 – 2006          Jan Herlitz 
2007 – 2008          Knut Rang  
2009    -----           Bahrije Qazimi 
 
Kassör 
1984 – 1987          Maj-Britt Larsson 
1985 – 1996          Björn Sterner 
1997 – 2008          Jan Herlitz 
2009    ------          Sören Lindkvist 
 
Studieorganisatör 
1984                      Stefan Nilsson 
1985 – 1996          Jan Herlitz 
1997 – 2002          Lilian H Gari   
2003 – 2004          Catharina Rosenqvist 
2005 – 2008          Jan Herlitz 
2009    ------          Lilian H Gari    
 
Revisor 
1984 – 1998           Ingvar Mohlin 
1999      -----          Björn Sterner      
 
Styrelseledamöter ordinarie 
1984                      Sven Mattsson 
1984                      Stefan Nilsson 

1984 – 1986          Eva Åhre 
1984 – 1993          Anita Winberg 
1984 – 1997          Maj-Britt Larsson 
1984 – 2008          Jan Herlitz 
1986 – 1988          Nadja Aweida                                                               
1987 – 1990          Asmanhan Aweidah 
1987     ------         Stefan Nilsson 
1991 – 1995          Claes-Göran Nilsson 
1991 – 1996          Bahos Aweidah 
1993     ------         Lilian H Gari 
1996                      Karin Jönsson 
1996 – 2007          Roland Nilsson 
1998                      Marianne Nilsson 
1999 – 2001          Ida Svensson 
2000    -----           Nora Hussein 
2001 – 2006          Mattias Sundius   
2007    ------          Knut Rang 
2008    ------          Catharina Rosenqvist 
2008    ------          Tsignes Asres 
2009    ------          Bahrije Quazimi 
 
Styrelsesuppleanter 
1984                      Marita Grönvall 
1984 – 1985          Staffan Engblom 
1985                      Nadja Aweidah 
1985 – 1986          Curt Persson 
1985 – 1988          Astrid Haag 
1985 – 1988          Kerstin Larsson 
1987                      Ingegärd Hansson 
1987                      Björn Sterner 
1987 – 1988          Zandra Aquil 
1988                      Agnes Brandin 
1988 – 1990          Ann-Marie Duvéus 
1989                      Lilian Herwäll 
1989 – 1992          Marko Dimovski 
1990 – 1992          Marie Jagerståhl 
1992 – 1994          Karin Jönsson 
1998 – 2007          Maj-.Britt Larsson 
1993 – 1995          Rickard Malmborg 
1993 – 1995          Roland Nilsson 
1994 – 1999          Ing-Britt Jelkander 
1996                      Amal Abu-Sneiesh 
1997 – 2000          Teldebrahan Negash 
1998                       Bahos Aweidah 
2000                       Mattias Sundius  
2003 – 2007           Catharina Rosenqvist 
2005    ------           Christer Nilsson 

Eslövs FN-förening 

Funktionärer 1984 – 2009 



Eslövs FN-förening 

Eslövs FN-förening arbetar aktivt för 
* De mänskliga rättigheterna                              * Nedrustning och fred 
* Internationell solidaritet och social rättvisa   * En god miljö 
* Att sprida kunskap om FN                               * Att verka för FN:s syften 
 
Eslövs FN-förening har Eslövs kommun med omnejd som verksamhetsområde. Fö-
reningen består av såväl enskilda personer som anslutna lokala föreningar. 
 
Eslövs FN-förening arbetar lokalt med samma målsättning som FN-förbundet på 
riksnivå.  Genom föreningen har Du möjlighet att studera olika aktuella frågor och 
få information om FNs arbete i världen. Som medlem får Du också FN-förbundets 
tidning Världshorisont som utkommer med 5  nummer per år med aktuella artiklar 
om FN och dess arbete. Föreningen är helt partipolitiskt och religiöst obunden.   
 
Arrangemang kring FN-dagen den 24 oktober, kunskapsseminarier och information 
i skolor är en av föreningens viktigaste uppgifter. Vi samarbetar också med andra 
organisationer om gemensamma frågor. 
  
För att bli medlem kontaktar Du: 
Ordf. Nora Hussein-Biuk  Tel.  0413-107 20 eller 0730-52 47 44. 
E-post: nora.biuk@pub.malmo.se  
Vice ordf. Stefan Nilsson, tel. 076-250 69 13.  E-post: lh001@spray.se 
Kassör Sören Lindkvist, tel. 070-473 70 23.  E-post: lindkvist.soren@telia.com  




