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FN-förbundets profilfrågor har under året fått ökad  
uppmärksamhet, intresset för FN-frågor är fortsatt  
stort och insamlingsverksamheten är på frammarsch.  
Så kan verksamhetsåret 2013 för Svenska  
FN-förbundet sammanfattas. 

Svenska FN-förbundet har under en rad år arbetat målmed-
vetet för att vinna gehör i ett antal profilfrågor. I allt större 
utsträckning bär ansträngningarna frukt. På freds- och säker-
hetsområdet har vi bidragit till att det historiskt låga antalet 
svenska soldater i FN:s fredsfrämjande insatser har blivit känt 
bland politiker, myndighetspersoner och experter samt hos 
en bred allmänhet. Hur Sverige i större utsträckning ska ta 
sitt ansvar som FN-medlem även på säkerhetsområdet är i 
dag en fråga som allt oftare ställs när internationella militära 
insatser diskuteras. 

En fråga som är nära besläktad med den om truppbidrag är 
principen skyldighet att skydda (Responsibility to Protect, 
R2P) som är aktuell i en rad konflikter som FN-förbundet 
bevakar och debatterar. Det tydligaste exemplet är Syrien där 
kriget har fortsatt på sitt tredje år och där vi fortsätter att 
verka för mer aktiva åtgärder från världssamfundet. Sam-
tidigt bedriver förbundet genom FN-fonden insamlingsverk-
samhet till förmån för FN:s humanitära arbete i regionen.

Förbundet har vidare uppmärksammat utvecklingen i flera 
afrikanska länder där FN:s fredsfrämjande insatser behöver 
medlemsländernas stöd. Under 2013 har situationen varit 
särskilt alarmerande i Centralafrikanska republiken, 
Sydsudan och Mali vilket har föranlett en rad seminarier, 
artiklar och andra aktiviteter.

Utvecklingsfrågorna har under 2013 varit i särskilt fokus av 
flera skäl. FN-förbundet har informerat om och debatterat 
den så kallade post 2015-agendan och de nya hållbarhetsmål 

som ska ta vid efter millenniemålen. På utställningar, mässor 
och på Stockholms central på FN-dagen har allmänheten fått 
möjlighet att rösta på nya utvecklingsmål och diskutera frå-
gorna. Vidare har ytterligare en kull unga millenniemåls-
ambassadörer utbildats och påbörjat sitt arbete med att föra 
ut utvecklingsfrågorna i landet. Under höstens mediedebatt 
om Sveriges roll i FN:s utvecklingsarbete pläderade vi för en 
konstruktiv kritisk linje i frågor som rör FN-reformering och 
biståndseffektivitet, bland annat genom en linjeartikel i 
Svenska Dagbladet på FN-dagen den 24 oktober.

Genom kampanjen Skolmat blir kunskap bidrar FN-
förbundet och dess lokalföreningar och företagspartner aktivt 
till att främja utveckling. De medel som kommer in går till 
FN:s livsmedelsprogram WFP och gör det möjligt för barn i 
fattiga länder att få gratis skolmat. Därmed uppmuntras för-
äldrar att skicka sina barn till skolan vilket på sikt gynnar 
både samhällen och individer. Särskilda ansträngningar görs 
för att få flickor till skolan och statistiken visar också tydligt 
att programmet främjar flickors skolgång.

För att öka kunskapen om läget i världen och motverka den 
bitvis felaktiga och pessimistiska bild som finns hos den 
svenska allmänheten, inklusive många unga, driver FN-
förbundet projektet Världskoll. I centrum står den interaktiva 
webbplatsen världskoll.se som snabbt etablerat sig som en 
viktig informationskälla för skolelever och lärare. Under året 
lanserades också en världskollapp för smarta telefoner som 
vann pris som årets bästa mobila lärande.

FN-förbundets enskilt viktigaste bidrag till den svenska FN-
debatten under året var lanseringen av idéskriften ”FN behö-
ver ett starkare svenskt stöd”. Den presenterades för dåvaran-
de biståndsminister Gunilla Carlsson i mars och har sedan 
dess stått i centrum vid våra kontakter med regering, riksdag, 
myndigheter och andra aktörer. I skriften ger förbundet 71 
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rekommendationer för en mer aktiv svensk FN-politik. 
Förslagen rör allt från en aktiv kampanj för en svensk plats i 
FN:s säkerhetsråd 2017-2018 till innehållet i den svenska 
politiken för global utveckling. Ett seminarium om skriften 
hölls i maj där personal från UD och Sida medverkade till-
sammans med svenskar i olika FN-organisationer.

FN-förbundets roll som granskare av Sveriges åtaganden 
gentemot FN accentuerades under 2013 genom att vi lämnade 
en parallellrapport till FN:s kommitté mot rasdiskriminering. 
Rapporten stöddes av 50 andra civilsamhällsorganisationer 

inom vårt nätverk för mänskliga rättigheter. Förbundet var 
också genom sin MR-handläggare representerat under förhö-
ret med den svenska regeringen som ägde rum i Genève i 
augusti. Kommittén tog i hög utsträckning fasta på parallell-
rapportens förslag och gjorde dem till sina i de rekommenda-
tioner som lämnades till den svenska regeringen. FN-kom- 
mittén underströk särskilt behovet av en oberoende nationell 
MR-myndighet som Sverige trots erbjudande om stöd från 
FN:s MR-kontor inte har inrättat. Vår parallellrapport fick 
också god uppmärksamhet i medierna. Frågan om en MR-
myndighet stod tillsammans med minoriteters och urfolks 
situation i Sverige i centrum vid seminarier och debatter 
under hösten.

Ett globalt MR-problem som också finns i Sverige är barnäk-
tenskap. Genom kampanjen Flicka samlar FN-förbundet 
genom insamlingsstiftelsen FN-fonden in medel till FN:s 
arbete mot barnäktenskap och könsstympning. Inför ett re-
geringsförslag om stärkt skydd mot barn- och tvångsäkten-
skap i Sverige har vi byggt ett nätverk av organisationer som 
verkar för ett totalförbud. I juni gjordes ett upprop i 
Aftonbladet där ett tiotal av nätverkets organisationer med-
verkade. I december arrangerade FN-förbundet i samarbete 
med RFSU ett seminarium i riksdagen om frågan för leda-
möter från regeringspartierna och oppositionen. 

Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström var en upp-
skattad talare vid FN-förbundets traditionsenliga seminari-
um i Stockholms konserthus den 23 oktober inför FN-dagen. 
Biståndsministern besökte senare förbundskansliet och fick 
ytterligare information om förbundets verksamhet. 

Information och kunskapsspridning är en central uppgift för 
FN-förbundet. Förbundets kursprogram i tre steg, FN-ABC, 
fortsätter att locka nya och gamla medlemmar, samarbets-
partner och en intresserad allmänhet. A- och B-kurserna är 
heldagskurser som hålls på olika orter i landet. A-kursen är 
en grundläggande och allmän kurs om FN medan B-kurserna 
fördjupar sig i något av de tre sakfrågeområden som utgör 

Intresset för FN-frågor är fortsatt stort i Sverige vilket 

märks också i medlemstillströmningen i FN-förbundet. 

Under året registrerades 1 262 nya medlemmar.  
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FN:s tre pelare: fred och säkerhet, utveckling och fattigdoms-
bekämpning samt mänskliga rättigheter. C-kurserna är stu-
dieresor och årets C-kurs gick till Genève där deltagarna 
under en fullspäckad vecka fick stifta bekantskap med FN-
organen och Sveriges FN-representation i staden.

Att samla företag, organisationer och enskilda kring insatser 
för FN:s humanitära arbete är samtidigt en allt viktigare del 
av vår verksamhet. Under året gjorde bland andra Pizza Hut 
och The Body Shop stora insatser och samlade tillsammans 
in över en miljon kronor till insamlingsstiftelsen FN-fonden. 
FN-förbundet utsågs under året också till förmånstagare hos 
Radiohjälpen.

Intresset för FN-frågor är fortsatt stort i Sverige vilket märks 
också i medlemstillströmningen i FN-förbundet. Under året 
registrerades 1 262 nya medlemmar. Ungdomar är en viktig 
målgrupp och rekordmånga unga medlemmar deltog vid 
årets ungdomsläger, UNg13. Genom samverkan i nätverk och 
i ungdomsreferensgruppen gör sig de unga rösterna hörda i 
FN-rörelsen.

FN-förbundet ska vara en synlig och utåtriktad kraft med 
effektiv kommunikation internt och externt. 

Medlemstidningen Världshorisont skickas till medlemmar 
och prenumeranter fyra gånger per år. Under året fick tid-
ningen en ny grafisk profil som blev mycket uppskattad. 
Förbundets hemsida på webben uppdateras kontinuerligt och 
fungerar både som faktabank om FN, nyhetsportal och an-
nonstavla för aktiviteter i rörelsen. Vi använder också sociala 
medier som Facebook, Instagram och Twitter.

Under året har FN-förbundet även lanserat en ny blogg, FN-
bloggen. Där skriver vi regelbundet om aktuella FN-frågor. 
Debattartiklar, nyheter och andra omnämnanden av FN-
rörelsen i tryckta medier, på webben och i sociala medier 
uppgick 2013 till omkring 2 400. Vi kan konstatera att FN-
förbundets synlighet ökar. Våra goodwillambassadörer 
Carolina Klüft, Anna Bergendahl, Lena Endre och Jason 
”Timbuktu” Diakité bidrar till att skapa intresse för vår verk-
samhet hos nya grupper.

Vi kan konstatera att vi under 2013 rört oss framåt på flera 
områden. Våra medlemmar, givare, företagspartners och 
anslutna riksorganisationer möjliggör dessa framsteg. Tack 
för ert engagemang! Tillsammans bildar vi en rörelse för ett 
starkare FN och en bättre värld.

S V E N S K A  F N - F Ö R B U N D E T        S V E N S K A  F N - F Ö R B U N D E T

Aleksander Gabelic, ordförande            Linda Nordin, generalsekreterare



6

Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse med rötter 
tillbaka till tiden för FN:s bildande på 1940-talet. Förbundet 
organiserar den svenska FN-rörelsen bestående av tusentals 
individuella medlemmar, 103 FN-föreningar och 22 FN-di-
strikt. Dessutom är det en paraplyorganisation och 89 riks-
organisationer är idag anslutna till förbundet som ett uttryck 
för stöd åt FN-tanken.

Många lokala organisationer är också anslutna till FN-fören-
ingen på den egna orten. Genom förbundets skolverksamhet 
finns även 35 gymnasieskolor med FN-profil – ”FN-skolor” 
– runt om i landet.

Högsta beslutande organ är FN-förbundets kongress som 
sammankallas vart tredje år. Däremellan leds arbetet av en 
styrelse med 21 ledamöter. Ordförande 2012-2015 är  
Aleksander Gabelic från Linköping. I Stockholm finns ett 

kansli med ca 25 anställda under ledning av generalsekrete-
rare Linda Nordin.

FN-förbundets arbete är baserat på FN:s ”tre pelare”: 

• Fred, säkerhet och nedrustning

• Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning

• Mänskliga rättigheter och demokrati

Baserat på dessa sakområden arbetar FN-förbundet med 
utbildning och information, stöd till FN:s fältarbete, gransk-
ning, påverkansarbete och internationellt samarbete med 
andra FN-förbund..

Läs mer på vår webbsida www.fn.se

Vår organisation 

FN-förbundets styrelse 2013. Ordförande: Aleksander Gabelic. Ordinarie ledamöter: Marianne Andersson, Vårgårda; Gabriel Bake, Jönköping; Lars Bengtsson, 

Enköping; Niklas Carlsson, Kalmar; Laila Naraghi, Stockholm; Ursula Falkringe, Mariefred; Kiomars Heydar, Uddevalla; Roland Håkansson, Järna; Tanja Mitic; 

Linköping; Carina Nilsson, Solna; Viktor Olsson, Lund; Anette Garney, Luleå; Eric Knutson, Uppsala samt Helén Huledal, personalrepresentant.  

Suppleanter: Annelie Börjesson, Västra Frölunda; Shila Rahy, Halmstad; Jan-Fredrik Wahlin, Lund; David Ekwueme, Ödeshög; Mats Sjögren, Listerby  

samt AnnaLena Andrews, personalrepresentant. På bilden saknas Ursula Falkringe, Viktor Olsson, Helén Huledal och Mats Sjögren.



Riksorganisationer 2013 fanns det 89 anslutna riksorganisationer under FN-förbundets paraply:

Akademikerförbundet (SSR)

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Bosnien och Hercegovinas  
Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF)

Centerkvinnorna

CISV Sweden

DHR, Förbundet för ett samhälle  
utan rörelsehinder

Diakonia

Dianova 

FATIMA unionen

Finansförbundet

Finlandssvenskarnas Riksförbund  
i Sverige (FRIS)

Foodfirst Information and  
Action Network (FIAN Sverige)

Fredrika Bremer-Förbundet (FBF)

Frälsningsarmén

Föreningen Nordens Ungdomsförbund 
(FNUF)

Green Cross Sweden

Handikappförbundens samarbetsorgan

Hyresgästföreningen, Riksförbundet

Internationella Kvinnoförbundet (IKF)

Internationella Kvinnoförbundet för  
Fred och Frihet (IKFF)

IOGT-NTO

Jusek

Justitia et Pax

KFUK-KFUM:s Riksförbund

Kooperativa Förbundet (KF)

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiskt Internationellt Center

Kvinnor för Fred (KFF)

Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA)

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Lika Unika

Lions Clubs International

LO, Landsorganisationen i Sverige

Lärarförbundet

Medborgarskolan

MyRight

Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet (NBV)

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Riksbyggen

Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU)

Riksförbundet Hem och Samhälle

Riksförbundet Internationella Föreningar 
för Invandrarkvinnor (RIFFI)

Riksförbundet Roma International

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)

Rädda Barnens Riksförbund

Sensus studieförbund

S-kvinnor

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 

Socionomer Utan Gränser

Somaliska Riksförbundet i Sverige 
(SRFS)

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bahá’í-samfundet

Svenska Esperantoförbundet

Svenska folkhögskolans lärarförbund 
(SFHL) 

Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen

Svenska Frisksportförbundet

Svenska Irankommittén

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkans Unga

Svenska missionsrådet (SMR)

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
(SMFR)

Svenska Målareförbundet

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)

Svenska Scoutrådet

Svenska Soldathemsförbundet

Sveriges advokatsamfund

Sveriges akademikers 
centralorganisation (Saco)

Sveriges Blåbandsförbund (SBF)

Sveriges Blåbandsungdom (SBU)

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund 
(SLN)

Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund (SSU)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
(SVF)

Sverigeunionen av Soroptimist 
International

Synskadades Riksförbund (SRF)

Syrianska-Arameiska 
Ungdomsförbundet (SAUF)

Tjänstemännens Centralorganisation 
(TCO)

UN Women Sverige

Ung Vänster

Unga Örnars Riksförbund

Verdandi

Vision

Visita

Vårdförbundet

Vännernas samfund i Sverige, kväkarna

Arvika FN-förening

Bodens FN-förening

Bollnäs FN-förening

Borlänge FN-förening

Borås FN-förening

Bräcke FN-förening

Eksjö FN-förening

Enköpings FN-förening

Eskilstuna FN-förening

Eslöv FN-förening

Fagersta FN-förening

Falkenbergs FN-förening

Falköpings FN-förening

Falu FN-förening

Gotlands FN-förening

Grums FN-förening

Gävle FN-förening

Göteborgs FN-förening

Hallstahammars FN-förening

Halmstads FN-förening

Haparanda FN-förening

Helsingborgs FN-förening

Hofors FN-förening

Huddinge FN-förening

Hudiksvalls FN-förening

Härnösands FN-förening

Jönköpings FN-förening

Kalix FN-förening

Kalmar/Ölands FN-förening

Karlskoga/Degerfors FN-förening

Karlskrona/Ronneby FN-förening 

Karlstad FN-förening

Katrineholms FN-förening

Kils FN-förening

Kristianstads FN-förening

Kristinehamns FN-förening

Kungsbacka FN-förening

Köpings FN-förening

Laholms FN-förening

Landskrona FN-förening

Laxå FN-förening

Lerums FN-förening

Lidingö FN-förening

Lidköpings FN-förening

Linköpings FN-förening

Ljungby FN-förening

Ljusdals FN-förening

Luleå FN-förening

Lunds FN-förening

Malmö FN-förening

Mariestads FN-förening

Mjölby-Motala FN-förening

Mönsterås FN-förening

Nackas FN-förening

Nedansiljans FN-förening

Nordanstigs FN-förening

Norrköpings FN-förening

Norrtälje FN-förening

Nybro FN-förening

Nyköpings FN-förening

Ockelbo FN-förening

Olofströms FN-förening

Oskarshamns FN-förening

Ovansiljans FN-förening

Ovanåkers FN-förening

Partille FN-förening

Piteå FN-förening

Sandvikens FN-förening

Skövde FN-Förening

Sollefteå FN-förening

Sollentuna FN-förening

Sotenäs FN-förening

Stenungsund, Tjörn och Orust FN-
förening

Stockholms FN-förening

Strängnäs FN-förening

Sundsvall/Timrå FN-förening

Sunne FN-förening

Sydvästra Skånes FN-förening

Söderhamns FN-förening

Söderköpings FN-förening

Södra Dalarnas FN-förening

Tierps FN-förening

Tingsryds FN-förening

Torsby FN-förening

Trollhättans FN-förening

Uddevalla FN-förening

Uppsala FN-förening

Varbergs FN-förening

Vimmerby/Hultsfreds FN-förening

Vårgårda FN-förening

Värnamo FN-förening

Västerbergslagens FN-förening

Västerdalarnas FN-förening!

Umeå FN-förening

Västervik FN-förening

Västerås FN-förening

Växjö FN-förening

Ystad/Österlens FN-förening 

Åre FN-förening

Örebro FN-förening

Örnsköldsviks FN-förening

Östersunds FN-förening

Östhammars FN-förening

FN-föreningar i Sverige 2013

7



8

Fred, säkerhet 
och nedrustning
Under 2013 förstärktes Svenska FN-förbundets 
samarbete med andra organisationer på internationell 
nivå kring begreppet skyldighet att skydda. Detta var 
välbehövligt då utvecklingen i bland annat Syrien, 
Centralafrikanska republiken och Sydsudan pockade på 
vår uppmärksamhet. FN-förbundet bidrog också till 
åtgärder mot inhumana vapen och intensifierade 
kampanjen för fler svenska FN-soldater.

Inom FN-pelaren fred, säkerhet och nedrustning har FN-
förbundet valt principen om skyldighet att skydda som så 
kallad fokusfråga. Vår infallsvinkel är ofta knuten till de svå-
rare situationerna, som när FN i Rwanda och på Balkan på 
1990-talet misslyckades med att skydda utsatta människor 
från massiva och storskaliga förbrytelser. Vårt mål är att för-
bättra implementeringen av de principer som togs fram inför 
FN-toppmötet 2005, principer som gör det glasklart att om-
världen, genom FN, har en skyldighet 
att skydda civila från folkmord, brott 
mot mänskligheten, etnisk rensning 
och krigsförbrytelser.

I början av 2013 fick Frankrike FN:s 
mandat att gå in militärt i Mali. Detta 
välkomnades av FN-förbundet och vi 
arrangerade seminarier om vikten av 
att ingripandet gjordes. Samtidigt 
hade vi önskat att ingripandet hade 
gjorts tidigare och helst i form av en 
FN-ledd insats. 

Vidare förvärrades situationen i Syrien under året. Under 
våren 2013 kom rapporter om att kemiska vapen användes i 
kriget. Efter en omfattande kemvapenattack i 
Damaskusförorten Ghouta i augusti ökade pressen på 
Assadregimen vilket till slut ledde till en historisk uppgörelse 
i FN:s säkerhetsråd om nedrustning av de syriska kemvap-
nen. Men dödandet fortsatte med andra medel och situatio-
nen för civilbefolkningen beskrevs under hösten som den 
värsta humanitära krisen sedan FN:s bildades.

I FN-förbundets argumentation i fråga om Syrien har vi fört 
fram förslag om att kringgå vetorätten i säkerhetsrådet ge-
nom att frågan hänvisas till FN:s generalförsamling. Detta är 
i teorin möjligt i enlighet med förfarandet ”Uniting for pea-
ce” som infördes på 1950-talet. I praktiken har dock världens 
länder haft svårt att enas om att använda denna möjlighet, 
något som vi i FN-förbundet vill förändra.

Under sommaren 2013 kom också för första gången försiktiga 
signaler från en av de fem permanenta medlemmarna i FN:s 
säkerhetsråd, Frankrike, om att säkerhetsrådsmedlemmarna 
bör undvika att använda vetorätten i situationer som rör de 
brott som ska beivras genom skyldighet att skydda.

FN-förbundet anser även att FN ibland måste agera tydligare 
mot dem som begår övergrepp mot civila. I östra Kongo vek 
FN 2012 undan för rebeller som till och med tilläts inta stä-
der. På våren 2013 lyckades säkerhetsrådet, på initiativ av 
afrikanska stater, inrätta en interventionsbrigad som gavs 
mandat att söka upp och bekämpa gerillagrupper i östra de-
len av landet. Sannolikt bidrog detta till att M23-gerillan, som 
vunnit mark 2012, lade ner sina vapen under året.

Skyldighet att skydda och konkreta fall som östra Kongo, 
Syrien med flera stod på dagordningen när den internationel-

la folkrörelsekampanjen för skyldighet 
att skydda, ICRtoP, samlades till sitt 
första internationella möte i Istanbul 
sommaren 2013. Svenska FN-förbundet 
deltog på konferensen, vilket även våra 
brittiska och kongolesiska systerorgani-
sationer gjorde. Mötet dominerades av 
folkrörelser från syd vilket var positivt. 
Endast tre europeiska staters folkrörel-
ser fanns på plats. Mot slutet av året 
gästades vårt kansli också av ICRtoP:s 
chef Sapna Considine vilket föranledde 
oss att arrangera ett möte med henne 
för anslutna riksorganisationer.

FN-förbundet har vidare ett mål i verksamhetsplanen som 
handlar om att stärka det svenska stödet till FN:s fredsarbete. 
I linje med detta arbetar vi aktivt för att västländer, som 
Sverige, åter ska erbjuda truppbidrag till internationella insat-
ser ledda av FN. Sedan 1990-talets mitt har väst nämligen i 
hög grad valt bort FN-ledda insatser till förmån för till exem-
pel Nato- eller EU-ledda insatser, vilket gjort att FN gått mis-
te om en viktig källa till kompetens och resurser. 

FN-förbundet har under året varit en ledande röst för ökade 
svenska truppbidrag till FN-insatser. Länge såg det också ut 
som att 2013 skulle bli ett genombrottsår för denna fråga. 
Riksdagen fattade i juni ett till synes banbrytande beslut om 
att erbjuda FN ett militärt bidrag till den nya insatsen i Mali. 
Detta var också ett huvudtema vid ett av våra seminarier på 
det så kallade Säkerhetspolitiska Sommartorget under 

 

”FN måste ges tydliga  
och realistiska mandat.  
För de fredsbevarande 

insatserna måste mandaten 
kopplas till resurserna.” 

biståndsminister  
hillevi engström i tal på  

fn-förbundets fn-dagsfirande
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Almedalsveckan där försvarsminister Karin Enström diskute-
rade insatser i Afrika med oss i FN-förbundet.

Insatsen kom dock att rinna ut i sanden och krympte under 
hösten till ett minimum – delvis på grund av att FN medde-
lade att man inte längre önskade det svenska bidraget, men 
till viss del också på grund av missförstånd och okunskap 
från Sveriges sida om hur samarbetet med FN fungerar. Mot 
slutet av året lade FN-förbundet energi på att informera våra 
medlemmar och lokalföreningar om frågan om svenska FN-
soldater. Som en del i kampanjen gavs också ett temanummer 
av medlemstidningen Världshorisont ut.

Utöver Mali, Kongo och Syrien behövdes under året ökade 
ansträngningar från FN och det övriga världssamfundet i de 
extremt akuta situationerna i Sydsudan och 
Centralafrikanska republiken, något som FN-förbundet upp-
märksammade i ett flertal olika artiklar och utspel.

När det gäller inhumana vapen vill vi lyfta fram att vi under 
2013 fortsatte vårt arbete med kampanjen Röj en mina, där vi 
via insamlingsstiftelsen FN-fonden har bedrivit insamling 
främst från privatpersoner för att kunna stödja minröjning i 
Kambodja. Vår samarbetspartner Cambodian Mine Action 
Service (CMAC) har under året kunnat röja nästan 40 000 
m² i byn Khla Ngoab tack vare bidragen från Röj en mina. 
FN-förbundet har under året även mottagit ett kommunika-
tionsbidrag från PostkodLotteriet vilket bidragit till att vi har 
kunnat uppdatera vårt material om kampanjen samt haft 
möjlighet att genomföra lokala insamlingsaktiviteter med 
våra FN-föreningar. 

FN-förbundet uppmärksammade också att Syrien använder 
personminor och klustervapen i striderna. Vi reagerade  

förstås också skarpt mot användningen av kemiska vapen  
i konflikten.

Under våren 2013 skrevs det nya historiska internationella 
vapenhandelsavtalet ATT (Arms Trade Treaty) under i FN:s 
generalförsamling, vilket FN-förbundet välkomnade. När det 
gäller svensk vapenhandel delgav vi den nytillträdda över-
synskommittén för krigsmaterielexport vår åsikt att svensk 
vapenexport bör vara restriktiv och att försäljning till icke-
demokratier bör förbjudas.

Under sommaren hölls Säkerhetspolitiskt Sommartorg för 
sjätte gången. Arrangemanget är FN-förbundets huvudbidrag 
till Almedalsveckan på Gotland och genomförs av oss i sam-
arbete med andra aktörer med säkerhetspolitiskt intresse.

De 32 seminarierna på årets Sommartorg besöktes på plats av 
sammanlagt drygt 2 000 personer. Nästan tre gånger så 
många har också sett något av seminarierna på webben. FN-
förbundet deltog i – eller var huvudansvarigt för – tre av 
seminarierna. Dels ett med bland andra försvarsminister 
Karin Enström om de svenska internationella militära insat-
serna, dels ett om situationen i Mali och slutligen ett mer 
allmänt om konfliktmönstren i världen och olika aktörers, 
bland annat FN:s, roll.

Även vid firandet av FN-dagen i Stockholm i oktober ägnade 
vi vårt seminarium åt konflikten i Mali. Under året hölls 
också ett antal utbildningar om fred, säkerhets- och  
rustningskontrollsfrågor inom ramen för FN-förbundets 
ABC-kurser.

Foto: Victoria Wickman
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Utveckling och 
fattigdomsbekämpning
Under 2013 intensifierade Svenska FN-förbundet  
sitt deltagande i arbetet med att ta fram en ny global 
utvecklingsagenda, Post-2015. Mängder av aktiviteter 
kring FN:s utvecklingsmål arrangerades också runt om  
i landet av FN-föreningar, FN-distrikt och våra  
millenniemålsambassadörer. Vidare var vårt projekt 
Världskoll mycket framgångsrikt och fick pris på  
Swedish Learning Awards.

Inom FN-pelaren utveckling och fattigdomsbekämpning har 
FN-förbundet valt att fokusera på millenniemålen och det 
multilaterala utvecklingssamarbetets betydelse, med fokus på 
FN:s bistånd. Under året har vi också intensifierat vårt arbete 
med Post-2015, den globala utvecklingsagenda som ska ta vid 
då millenniemålen ersätts av hållbarhetsmål. FN-förbundet 
ingår bland annat i styrgruppen för Beyond2015 Sverige och 
har i den rollen påverkat Post-2015-processen.

En ny kull millenniemålsambassadörer har engagerats för att 
tillsammans med FN-föreningar och -distrikt föra ut utveck-
lingsfrågorna på lokal nivå. Ett 60-tal FN-föreningar har 
genomfört aktiviteter inom detta område. De prioriterade 
målgrupperna har varit lärare och elever på gymnasienivå, 
studerande på universitet och högskolor, medlemmar i FN-
rörelsen i Sverige samt politiker och andra opinionsbildare 
och beslutsfattare.  

För att underlätta för olika aktörer att arbeta med millen-
niemålen och Post-2015 har FN-förbundet producerat ett 
antal verktyg, däribland foldrar, affischer, Powerpoint- 
presentationer, tatueringar, t-tröjor och ett nytt nummer  
av tidningen Världens Bästa Nyheter.  Inför hösten tog vi  
även fram ett antal utställningar om millenniemålen.  
FN-föreningar och skolor har visat dem, ofta i anslutning  
till föreläsningar. 

Vi tog också fram ”omröstningsstationer” i syfte att skapa 
debatt om de åtta millenniemålen. Stationerna består av åtta 
cylindrar – en för varje millenniemål – och plastbollar i olika 
färger. Syftet var att få besökare i gallerior eller deltagare på 
kurser att fundera på om något mål är viktigare än övriga och 
sedan ”rösta” på detta mål genom att lägga en boll i den aktu-
ella cylindern. Diskussionerna har gått höga och millennie-
målet om utbildning anses av många vara det som har bäst 
utvecklingseffekter.

När det gäller de nya utvecklingsmålen efter 2015 är proces-
sen med att utforma dem unik i fråga om öppenhet och del-
tagande. Aldrig tidigare har FN gjort så stora ansträngningar 
att rådgöra inte bara med stater och politiker utan även med 
det civila samhällets organisationer och enskilda människor 
runt om i världen. Bland annat har FN och ett antal interna-
tionella organisationer, däribland FN-förbundens världsfede-
ration WFUNA, skapat webbplatsen myworld2015.org där 
människor i hela världen kan välja mellan 16 förslag till sak-
frågor/samhällsområden som de vill se prioriterade i den  
nya utvecklingsagendan.

Svenska FN-förbundet har dragit sitt strå till stacken i denna 
öppna och omfattande process. Tillsammans med övriga 
organisationer i FN-familjen i Sverige utvecklade vi ytterliga-
re en omröstningsstation baserad på myworld2015.org. Av de 
totalt 16 frågorna/områdena har våra besökare vid olika akti-
viteter fått välja sex som de anser måste ingå i de nya hållbar-
hetsmålen. Även i denna omröstning har utbildning legat högt.

Den nya kullen millenniemålsambassadörer i åldern 18 till 26 
år rekryterades under våren 2013. Under hösten genomförde 
de sedan olika aktiviteter, bland annat på sina gymnasie- 
skolor eller lärosäten och vanligtvis i samverkan med FN-
föreningen på orten. Det har främst handlat om föreläsning-
ar, utställningar och aktiviteter med omröstningsstationerna. 
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På Bok & Bibliotek i Göteborg i september valde vi att fokuse-
ra på Post-2015. Tillsammans med den övriga FN-familjen ma-
nifesterade vi denna process i en gemensam monter på 
Internationella torget. Besökarna kom till montern för att 
diskutera FN:s roll och utvecklingsfrågor och många lade sina 
röster i omröstningsstationen Myworld2015. FN-familjen in-
bjöd även till en FN-frukost med panelsamtal på samma tema.

På FN-dagen den 24 oktober återsamlades FN-familjen i 
Sverige på Stockholms centralstation. Vår omröstningsstation 
om Post-2015 drog även här många besökare. I ”speakers 
corner” talade en lång rad intressanta personer, däribland 
FN-förbundets goodwill-ambassadör Carolina Klüft och 
Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson. 

Under året hölls också ett antal utbildningar om utvecklings-
frågor inom ramen för FN-förbundets ABC-kurser. 

I vårt arbete med den globala utvecklingsagendan tar vi även 
upp FN-förbundets kampanj Skolmat blir kunskap. 
Kampanjen leder till ökade kunskaper om FN:s arbete för 
utveckling samtidigt som pengar samlas in, via FN-fonden, 
till FN:s livsmedelsprogram WFP och dess skolmatsprogram. 
Genom WFP får över 20 miljoner barn i extrem fattigdom 
gratis skolmat vilket bidrar till utveckling på en rad olika sätt. 
Många fattiga familjer i Afrika, Asien och Latinamerika har 
inte möjlighet att låta sina barn gå i skolan men med gratis 
skolmat blir det möjligt och inskrivningen i skolan ökar. 

Ett väl inarbetat koncept för Skolmat blir kunskap är att FN-
förbundet erbjuder restauranger en ”plusmeny” som deras 
gäster kan välja om de vill stödja kampanjen. Både stora och 
små restauranger bidrog på detta sätt under året.

Många FN-föreningar är också engagerade i kampanjen och 
under 2013 genomförde de en lång rad lokala aktiviteter i 
anslutning till den. Ett exempel är Växjö FN-förening som 
vid Växjös matmässa MAT2013 visade en fotoutställning, 
samlade in bidrag och arrangerade ett seminarium om mil-
lenniemålen. Stockholms FN-förening arrangerade för andra 
året i rad FN-loppet. Evenemanget gick av stapeln på Norra 
Djurgården i Stockholm och 180 personer deltog och sprang 
den fem kilometer långa sträckan. Intäkterna från deltagar-
nas anmälningsavgifter gick till Skolmat blir kunskap och 
totalt inbringades nästan 40 000 kronor till kampanjen.

Inom utvecklingsområdet driver FN-förbundet vidare pro-
jektet Världskoll. Bakgrunden är att många svenskar har en 
felaktig och pessimistisk bild av omvärlden. Syftet med 

Världskoll är att öka kunskapen om situationen i utvecklings-
länder och visa på resultatet av FN:s arbete genom att fram-
hålla positiva exempel på utveckling.

En viktig del av Världskoll är så kallad e-learning; att använda 
digitala metoder som pedagogiska verktyg. Detta görs bland 
annat genom webbplatsen världskoll.se där många av besö-
karna är lärare och elever. En lärarhandledning med tips på 
hur pedagoger kan använda Världskoll i undervisningen har 
laddats ner eller beställts nästan 5 000 gånger under året.

Under 2013 genomförde vi tekniska förändringar av webb-
platsen för att underlätta för besökare att hitta dit. Antalet 
unika besökare ökade med 125 procent jämfört med året 
innan. Vidare lanserades en Världskoll-app i form av ett frå-
gespel till smarta mobiltelefoner. Appen lockade 10 000 spe-
lare under året och vann första pris i kategorin Årets mobila 
lärande på Swedish Learning Awards.

Utöver detta visade FN-förbundet upp Världskoll på bland 
annat Bok & Bibliotek, musikfestivalen Way Out West och 
utbildningsmässan Skolforum samt under temadagar på skolor 
runt om i landet. Världskoll var även huvudtemat för FN-
förbundets fotbollscup GloBallCup som arrangerades i 
Enköping för åttonde året i rad. Under cupen samlas pengar in 
till FN:s fältarbete genom att lokala företag skänker en viss 
summa för varje mål som görs. 
Dessutom informeras deltagare 
och besökare om situationen i 
utvecklingsländer och om resul-
tatet av FN:s arbete. Sammanlagt 
deltog över 1 300 ungdomar från 
85 lag.

FN-förbundet arrangerar dessut-
om årligen en studieresa för 
svenska riksdagsledamöter.  
2013 gick den till Etiopien där 
gruppen under fem dagar fick lära sig mer om FN:s arbete 
med utveckling. Vistelsen i landet inleddes med ett fältbesök 
i Tigray där bland annat hälsovårdscentraler och skolor  
besöktes. Ett viktigt inslag var projektet ”Leave No Women 
Behind” som flera FN-organisationer i landet står bakom. 
Den svenska delegationen fick bland annat besöka ett bymöte 
där invånarna samlades för att tala om hur olika kvinnors 
och mäns situation och ställning ser ut, varför det är så och 
vad de kan göra för att öka jämställdheten mellan kvinnor 
och män och förbättra kvinnors ställning i familjen och  
i samhället.  

 

”Allt vi pratade om när vi  
var på gymnasieskolan kom 

från Världskolls hemsida. 
Den är väldigt bra anpassad 

för ungdomar.” 
medlem i en fn-förening
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Mänskliga rättigheter
och demokrati
I augusti 2013 kallades den svenska regeringen till 
förhör med FN:s kommitté mot rasism i Genève. Svenska 
FN-förbundets parallellrapport om rasism och etnisk 
diskriminering utgjorde ett viktigt underlag och 
kommitténs slutsatser efter förhöret reflekterade i stor 
utsträckning innehållet i vår rapport. Under året fortsatte 
vi även framgångsrikt att bilda opinion kring frågan om 
barnäktenskap i Sverige.

Under hela 2013 arbetade FN-förbundet intensivt med frågan 
om rasism och etnisk diskriminering, som är en av våra två 
fokusfrågor på området mänskliga rättigheter. Enligt FN:s 
kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, som granskar 
ländernas efterlevnad av rasdiskrimineringskonventionen 
(CERD), finns flera områden där den svenska regeringen 
brister i sin implementering av konventionen. Till dessa hör 
en starkt segregerad arbets- och bostadsmarknad, avsaknad 
av en oberoende MR-myndighet, bristande åtgärder mot 
hatbrott, diskriminering av romer, muslimer och afro-
svenskar och en otydlig hållning till ursprungsfolket samer-
nas rättigheter.

I maj lanserade FN-förbundet kortfilmen Svenne som beskri-
ver rasism ur ett omvänt perspektiv. Filmen hade tagits fram i 
samarbete med filmarna Zanyar Adami och Binyam Berhane 
i syfte att bilda underlag för diskussion. En tillhörande lärar-
handledning och ett utbildningsmaterial producerades också. 
Filmen väckte starka reaktioner och ledde till förnyad debatt 
om rasism och främlingsfientlighet vid olika evenemang runt 
om i landet. 

Under första halvåret 2013 arbetade FN-förbundet också med 
att ta fram en rapport om situationen när det gäller rasism 
och etnisk diskriminering i Sverige. Denna så kallade paral-
lellrapport var ett komplement till regeringens rapport inför 
CERD-kommitténs förhör i augusti. I arbetet med att sam-
manställa rapporten engagerades även andra organisationer 

inom ramen för det så kallade MR-nätverket – en grupp med 
frivilligorganisationer som samordnas av FN-förbundet. 
Nätverksmöten hölls på FN-förbundets kansli och under 
våren bjöds Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson in och 
höll en föreläsning för nätverkets medlemmar. 50 riksorgani-
sationer ur MR-nätverket ställde sig bakom parallellrappor-
ten vilket gav den extra tyngd när den presenterades för 
CERD-kommittén. Rapporten fick stor betydelse för gransk-
ningsprocessen. Inför förhöret med regeringen ställde kom-
mittémedlemmarna detaljerade frågor till FN-förbundet om 
innehållet i rapporten och under själva förhöret citerades 
rapporten flitigt. När kommitténs slutsatser sedan tillkänna-
gavs återspeglades tydligt innehållet i vår parallellrapport.

FN-kommitténs granskning av Sverige följdes under hösten 
upp av FN-förbundet vid flera nätverksträffar, paneldebatter 
och diskussioner. Några av talarna vid dessa tillfällen var 
statssekreterare Jasenko Selimovic, hatbrottspoliserna Jessica 
Ek i Stockholm och Thomas Bull i Malmö, Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne Ramberg, MR-delegationens 
tidigare ordförande Elisabeth Abiri, Jenny Wik Karlsson från 
Samernas Riksförbund och Tobias Hübinette från Mång-
kulturellt Centrum i Botkyrka. Särskilda diskussioner om 
romers rättigheter arrangerades med Soraya Post, Internat-
ional Roma Women’s Network, och kulturarbetaren Hans 
Caldaras.

På FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december inled-
ningstalade integrationsminister Erik Ullenhag på FN-
förbundets seminarium. Han slog fast att Sverige måste ta 
FN:s rekommendationer på allvar och fortsätta att bekämpa 
rasism i alla former. 

FN-förbundets andra fokusfråga på området mänskliga rät-
tigheter är stärkandet av FN:s MR-mekanismer, det vill säga 
generalförsamlingens tredje utskott, MR-rådet, MR-
kommittérna, MR-kontoret och MR-högkommissarien. En 
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viktig faktor för att stärka dem är att staterna avsätter nöd-
vändiga resurser så att MR-mekanismerna kan hålla en hög 
standard i sitt arbete med att granska, tolka och utveckla 
rättigheterna enligt FN:s allmänna förklaring. I dagsläget går 
endast två till fyra procent av FN:s reguljära budget till MR-
verksamheten, vilket innebär att FN:s arbete med mänskliga 
rättigheter i hög grad är beroende av frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna.

I den idéskrift som FN-förbundet lanserade under våren 
ägnas ungefär en tredjedel av innehållet åt mänskliga rättig-
heter. Det gjorde att vi fick tillfälle att lyfta olika MR-frågor 
varje gång idéskriften diskuterades. Skriften innehöll ett antal 
rekommendationer från FN-förbundet till den svenska reger-
ingen. Vi framhöll där bland annat att ett fortsatt svenskt 
engagemang i FN:s MR-arbete kan inspirera andra länder att 
ta ett större ansvar för MR-frågorna. Regeringen uppmanas 
att försvara MR-högkommissariens 
oberoende ställning och att verka för 
bättre koordinering mellan FN:s land-
samordnare och det civila samhället så 
att en tydligare bild av MR-situationen 
på fältet kan tas fram.

I skriften lyfter vi också fram behovet 
av en svensk MR-myndighet i Sverige. 
Att inrätta oberoende nationella insti-
tutioner för mänskliga rättigheter har 
sedan 1993 varit en prioriterad fråga 
för FN. En oberoende MR-myndighet 
kan förbättra implementeringen av de internationella åtagan-
den som ett land har vilket både ökar skyddet för medborgar-
na och stärker trovärdigheten för FN:s MR-instrument. I sitt 
arbete med denna fråga upprättade FN-förbundet kontakter 
med MR-institutioner i andra nordiska länder vilket ökat våra 
kunskaper och gjort att vi kunnat vässa vår argumentation.

FN-förbundet fortsatte också under året att driva kampanjen 
Flicka och delkampanjen Stoppa barnäktenskap. Genom en 
mängd olika kanaler spred vi kunskap om att omkring 
70 000 unga i Sverige upplever att de inte fritt kan välja sin 
partner. Under 2013 har 28 FN-föreningar genomfört olika 
aktiviteter på temat flickors rättigheter och barnäktenskap. 
De har visat FN-förbundets Flicka-utställning, anordnat 
visning av filmen Ana fyller 14, genomfört föreläsningar och 
samlat in pengar.  I oktober använde kaffekedjan Barista 

särskilt framtagna muggar med information om Stoppa bar-
näktenskap. På internationella flickadagen den 11 oktober 
fanns även informatörer, som informerade om barnäkten-
skap och FN-förbundets arbete, på plats på sex av Baristas 
caféer runt om i landet. Kampanjen uppmärksammades även 
i cirka 50 tidningar runt om i landet. Facebooksidan Stoppa 
barnäktenskap hade vid årets slut fått 10 107 gillare.

När det gäller den svenska lagstiftningen om ett stärkt skydd 
mot barnäktenskap i Sverige arbetade justitiedepartementet 
under året med att bereda frågan. Enligt FN-förbundet inne-
håller den utredning som presenterades 2012 många bra 
förslag men på flera punkter hade vi önskat att utredaren gått 
längre, så att alla kryphål i fråga om barnäktenskap täpps till. 
För att påverka den pågående politiska processen skrev FN-
förbundet debattartiklar, sammanställde remissvar och ar-
rangerade paneldiskussioner. Vid festivalen Way out West 

uppmärksammades frågan på olika sätt 
och vid ett särskilt event med bland 
andra FN-förbundets goodwill-ambas-
sadör Anna Bergendahl och general-
sekreterare Linda Nordin revs länssty-
relsens dispensblankett för barnäkten-
skap sönder.

Under MR-dagarna i november arrang-
erades ett seminarium om barn-
äktenskap med Margot Wallström och 
regeringens utredare Göran Lambertz 
som huvudtalare. Ytterligare en panel-

diskussion arrangerades i riksdagen och där medverkade 
även Zinat Pirzadeh, komiker och författare, som själv blev 
bortgift som 16-åring i Iran. I slutet av året kom ett välkom-
met besked från den svenska regeringen i form av en prome-
moria om att inte erkänna  
fullmaktsäktenskap, det vill säga äktenskap som ingåtts  
via ombud. 

Under året hölls ett antal utbildningar om mänskliga  
rättigheter inom ramen för FN-förbundets ABC-kurser. I 
oktober anordnades en studieresa till Genève, huvudstad för 
FN:s MR-arbete. En rad olika organisationer besöktes, däri-
bland högkommissariens kontor OHCHR. Flera av deltagar-
na var lärare, studenter och föreningsmedlemmar med möj-
lighet att sprida informationen vidare till elever, studenter 
och föreningsaktiva.

 

”För den som utsätts  
för rasism i Sverige är det 

ingen tröst att  
intoleransen kan vara ännu 

högre i andra länder”.
erik ullenhag,  

integrationsminister
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FN-rörelsen  
globalt
2013 har Svenska FN-förbundet bedrivit internationellt 
utvecklingssamarbete i samarbete med sex av våra 
systerförbund runt om i världen. Tack vara detta har 
verksamheten utvecklats och stärkts i FN-förbunden i 
Georgien, Armenien, Sydafrika, Tanzania och 
Demokratiska Republiken Kongo. 

FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete får stöd 
av Sida genom Forum Syd. 2013 var ett så kallat bryggår som 
infaller mellan två längre programperioder. Syftet med denna 
konstruktion är att bryggåret ska inriktas på att avsluta och 
sammanfatta den föregående perioden samtidigt som den 
kommande förbereds. Detta har inneburit att mycket av arbe-
tet under året handlat om att utvärdera, avrapportera och lära 
av tidigare erfarenheter. Lärdomarna har sedan använts i den 
ansökan som har gjort under året och som gäller verksamhe-
ten under de kommande tre åren, 2014-2016. 

Under 2013 har man inom Confidence Building Programme i 
Södra Kaukasien fortsatt sin satsning på genderfrågor. Bland 
annat har 32 ungdomar från Georgien, Armenien och 
Azerbajdzjan tillsammans utbildats i jämställdhetsfrågor och 
projektledning. 23 av dessa har därefter genomfört projekt i 
sina respektive närmiljöer. Projekten har sett olika ut men 
har alla syftat till att belysa och förändra attityder och beteen-
den med inriktning på jämställdhet. 

I Armenien har man också jobbat med att bredda sitt samar-
bete med andra organisationer för att bättre kunna nå ut med 
sin verksamhet, i synnerhet i landets olika regioner. Under 
2013 har Armeniska FN-förbundet etablerat ett nätverk av tio 
organisationer runt om i landet som man nu har organiserad 
samverkan med. Detta nätverk kommer att betyda mycket i 
organisationens arbete under de kommande åren.

FN-förbundet i DR Kongo har delvis ägnat sig åt en satsning 
på organisationsutveckling och på att öka kvaliteten på sitt 
verksamhetssystem. I synnerhet har ekonomihanteringen 
genomlysts och stärkts, bland annat genom ett nytt bokfö-
ringssystem och en stor utbildningssatsning med hjälp av 
extern expertis. 

I Tanzania har kampanjen för att sprida information och 
influera beslutsfattare i fråga om millenniemålen fortsatt. 
Bland annat har man tagit fram information och besluts-
underlag som presenterats och diskuterats med beslutsfattare. 
Målet är att förbättra arbetet med mödradödlighet och HIV 
och aids på lokal nivå på flera platser i landet.  

I Sydafrika har organisationen vuxit och omfattar nu sam-
manlagt tio lokala avdelningar runt om i landet. Detta har 
också lett till att verksamheten nu genomförs på fler platser 
än tidigare. Under 2013 har man också fortsatt sin satsning på 
FN-rollspel på gymnasienivå med inspiration från våra 
svenska erfarenheter. 

Svenska FN-förbundet skickade under året ut tre internatio-
nella praktikanter till våra systerförbund i Georgien, 
Armenien och Sydafrika. Praktikanterna är unga medlem-
mar i FN-förbundet som under fyra månader jobbat hos 
respektive förbund. Efter hemkomsten till Sverige har de rest 
runt i landet och berättat om sina upplevelser och erfarenhe-
ter för FN-föreningar och FN-skolor. Upplägget skapar ytter-
ligare kontakt mellan oss själva och våra samarbetsorganisa-
tioner samtidigt som viktig kunskap om vårt utvecklingssam-
arbete förs ut till vår rörelse.

På det globala planet ingår Svenska FN-förbundet tillsam-
mans med över 100 andra i FN-förbundens världsfederation 
WFUNA (World Federation of United Nations Associations). 
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Det är en oberoende icke-statlig organisation med syfte att 
stimulera och stötta det globala nätverket av FN-förbund, där 
man kan utbyta erfarenheter och gemensamt arbeta för ett 
starkare och mer effektivare FN. 
WFUNA har kontor i New York och 
Genève. Både WFUNA och Svenska 
FN-förbundet har konsultativ status i 
FN:s ekonomiska och sociala råd, 
Ecosoc, vilket ger möjlighet att lägga 
fram förslag till rådet och delta som 
observatörer i officiella FN-möten  
och konferenser. 

FN-förbundets ordförande Aleksander 
Gabelic är sedan tidigare invald i 
WFUNA:s exekutivkommitté och deltog tillsammans med 
generalsekreterare Linda Nordin i kommitténs möten som 
hölls i New York i maj och september. 

På regional nivå samverkar de europeiska FN-förbunden 
inom nätverket European United Nations Associations. Syftet 
med nätverket är att underlätta samordning och informa-
tionsflöde kring aktiviteter och opinionsbildande arbete och 

att ha kontakter i Bryssel med företrädare för EU-
kommissionen och Europaparlamentet samt med FN-
kontoret i Genève. Nätverket arbetar även aktivt med att 

starta upp nya FN-förbund i Europa 
och med att stärka de redan befintliga.

Aleksander Gabelic och Linda Nordin 
deltog 2013 i nätverkets möten som 
hölls i Wien och Bryssel. I Bryssel hölls 
för första gången även ett parallellt 
möte för ungdomar, där Svenska FN-
förbundet representerades av nuvaran-
de ungdomssekreterare samt av den 
förra personen på samma tjänst efter-
som denna är invald Europa-

representant i WFUNA:s ungdomsreferensgrupp.

En gång om året träffas generalsekreterarna från de nordiska 
FN-förbunden för en egen konferens där de kan utbyta erfa-
renheter och idéer för att bättre utnyttja sina resurser och  
sin kapacitet samt diskutera möjliga samarbeten. 2013 hölls  
konferensen i Köpenhamn. 

 

”Programmet fick mig att 
inse att varje individ kan 

vara med och förändra och 
påverka sin omgivning”.

deltagare i  
confidence building  

programme i armenien.

Den svenska  
FN-rörelsen
Ett brett spektrum av aktiviteter har under året 
genomförts inom den svenska FN-rörelsen. En ny lyckad 
satsning var inspirationsträffar som anordnades av 
Svenska FN-förbundet runt om i landet för att främja 
verksamheten i FN-föreningar och FN-distrikt. Vi fortsatte 
prioritera frågan om ungas deltagande och vårt årliga 
ungdomsläger slog deltagarrekord.

Den svenska FN-rörelsen bärs upp av alla de människor i 
FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer 
som med sin kunskap och sitt engagemang bidrar till att FN-
debatten hålls levande. Liksom FN-förbundets ledning och 
kansli arbetar de med information, opinionsbildning, insam-
ling och internationellt samarbete. Verksamheten bygger på 

ett lokalt och personligt engagemang. På det lokala planet 
levandegörs visioner och idéer formas om hur internationellt 
samarbete kan främjas.

Under 2013 har FN-förbundet satsat på en ny aktivitet – inspi-
rationsträffar – för att stärka den lokala FN-rörelsen. Fem såda-
na hölls under året i Gävle, Göteborg, Stockholm, Jönköping 
och Umeå. Träffarna syftade till att ge deltagarna kunskap, 
verktyg och ny inspiration för deras fortsatta engagemang.   

Ett annat sätt för FN-förbundet att stödja den lokala verksam-
heten är ekonomiskt stöd som föreningar och distrikt har 
möjlighet att söka. Fyrtio av dessa valde att söka ”årligt pro-
jektbidrag” för att bedriva olika lokala projekt. Tolv sökte ett 

Foto: FN/Mark GartenFoto: WFUNA
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särskilt bidrag för ungdomsverksamhet. Pengarna resulterade 
i manifestationer, studiecirklar, FN-rollspel och seminarier 
och många människor nåddes av FN-relaterade aktiviteter i 
sitt närområde.

Liksom tidigare år uppmärksammade den lokala FN-rörelsen 
vissa internationella dagar, inte minst FN-dagen den 24 okto-
ber och de mänskliga rättigheternas dag den 10 december. På 
många platser i Sverige arrangerades aktiviteter riktade till 
barn, ungdomar och vuxna med anledning av dessa dagar. 
Många föreningar har också deltagit i lokala samarbetsprojekt 
med andra aktörer och har tillfört ett FN-perspektiv i olika 
sammanhang. Många FN-föreningar har också lyft fram FN-
förbundets olika kampanjer och fokusfrågor. 

FN-förbundets personal och ordförande har regelbundet be-
sökt FN-föreningar för att bidra till deras engagemang. 
Ordföranden Aleksander Gabelic har under året också föreläst 
på högskolor i Umeå, Malmö, Lund, Stockholm och Karlstad. 
Under sina resor ute i landet har han bland annat lyft upp 
skyldigheten att skydda och vår nya idéskrift ”FN behöver ett 
starkare svenskt stöd” .

För att kunna fånga upp de behov och önskemål som finns hos 
våra FN-föreningar genomfördes i slutet av 2013 en utvärde-
ring med deras ordförande. I svaren kan vi se att många lyckas 
väl med att sätta en lokal prägel på globala frågor. Genom 
verksamhetsbrev, nyhetsbrev och personlig kontakt får de 
kontinuerligt tips och stöd av FN-förbundets organisations-
sekreterare i detta. Många FN-föreningar har under året kom-
mit igång med användandet av det nya webbaserade medlems-
register som togs fram 2012 för att underlätta kontakten mellan 
föreningarna och distrikten och dessas medlemmar.

I slutet av året påbörjades även en process med att ta fram en 
ny medlemsstrategi för FN-förbundet. Syftet med strategin är 
att kunna rekrytera, behålla och aktivera medlemmar i arbetet 
för ett starkare och bättre FN.

FN-förbundet prioriterar ungas deltagande och arbetar ge-
nomgående med att integrera ett ungdomsperspektiv i verk-
samheten. I detta syfte tillsätter vi årligen en referensgrupp 
bestående av sex ungdomar som under ett år står till förfogan-
de för kansliets handläggare.  Under året har referensgruppen 
bland annat lämnat värdefulla bidrag när vi tagit fram nytt 
material och den har spelat en nyckelroll i planerandet och 
genomförandet av det årliga ungdomslägret.

FN-förbundet verkar också på många andra sätt för att ung-
domar ska få ökat inflytande i verksamheten. Unga är en vik-
tig kraft för att både genomföra aktiviteter, rekrytera nya med-
lemmar och sprida engagemang. En femtedel av förbundets 
medlemmar är under 26 år och vi når dagligen ut till många 
fler utanför den egna rörelsen, till exempel genom aktiv när-
varo i sociala medier och genom deltagande i olika ungdoms-
arrangemang runt om i landet. På FN-förbundets kansli arbe-
tar en ungdomssekreterare vars uppgift är stödja och värna 
organisationens unga medlemmar och samtidigt nå ut till 
ungdomar utanför FN-rörelsen.

Lokalföreningarnas ungdomsverksamhet är mot denna bak-
grund mycket betydelsefull. FN-föreningarna strävar ständigt 
efter att uppfylla kraven från den rörliga målgruppen ungdo-
mar. Många unga har ofta redan ett intresse för globala frågor 
när de kommer in i föreningen men behöver sätt att kanalisera 
sitt engagemang. FN-föreningarna stödjer dem och bistår med 
verktyg så att de själva kan göra verklighet av sina idéer. De 
unga i FN-föreningarna får också stöd från FN-förbundets 
ungdomssekreterare på olika sätt. Två exempel på detta är en 
träff på nationell nivå för ungdomsansvariga och vårt ung-
domsläger.

En ungdomsansvarig är en ung person med en central roll i 
sin FN-förening. Idag finns det ungdomsansvariga i drygt 
hälften av våra föreningar och under 2013 har satsningen fort-
satt på denna grupp. Bland annat har en nationell träff hållits 
där deltagarna fått lära sig mer om FN-förbundet, utbytt erfa-
renheter och tränats i projektplanering. På träffen diskuterade 
de också tillsammans hur de själva kan utveckla ungdoms-
verksamheten i sina FN-föreningar.

Vårt ungdomsläger, UNg-helgen, hölls 2013 i Arboga med det 
största antalet deltagare någonsin, nämligen 63 personer. 
Lägret vänder sig främst till unga medlemmar och elever vid 
FN-skolor. Årets tema var utveckling med särskilt fokus på 
millenniemålen och Post-2015. Vi diskuterade också frågan 
om hur man som ung kan påverka i frågor som man brinner 
för och förverkliga sina idéer. Flera av deltagarna arrangerade 
olika typer av aktiviteter efter lägret, till exempel diskussions-
kvällar och föreläsningar.

Det är tydligt att både ungdomsansvarigträffen och UNg-
helgen har varit viktiga bidrag när det gäller att stärka FN-
rörelsens unga medlemmar. Ungdomarna har själva lagt grun-
den för att kunna utveckla ungdomsverksamheten lokalt. 
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Unga når bäst ut till unga och vi får bäst spridningseffekter 
om vi stöttar och utbildar unga som i sin tur når ut till andra.

Ungdomar vistas mycket på sociala medier och därför är det 
viktigt för FN-förbundet att finnas där. Ungdomssekreteraren 
är aktiv på bland annat Facebook (UNg FN-förbundet) och 
Twitter (SFNUNg) och uppdaterar kontinuerligt vår blogg 
UNgbloggen. Många ungdomar både inom och utanför FN-
rörelsen nås den vägen med aktuella FN-frågor, tips på praktik-
platser och information om vår egen rörelse. Genom de sociala 
medierna får också FN-föreningarnas 
medlemmar utrymme att berätta vad 
som händer lokalt och diskutera globala 
frågor som berör dem.

Bland de många aktiviteter som med-
lemmar i FN-rörelsen och andra intres-
serade kunde välja på under året fanns 
de större seminarier som arrangeras 
årligen i Stockholm och Göteborg i 
samband med FN:s generalförsamlings 
öppnande. Temat för höstens upplaga 
var den nya globala utvecklingsagendan efter 2015.

Det är också tradition med ett större evenemang i Stockholm i 
samband med FN-dagen den 24 oktober. I år var temat för 
seminariet ”FN och Mali”. Vid firandet i Konserthuset delade 
vi också ut utmärkelserna Årets FN-vän och Årets FN-

supporter. Hans Corell blev Årets FN-vän 2013 tack vare att 
han är en tydlig och engagerad röst i den svenska FN-
debatten. Utmärkelsen Årets FN-supporter gick till förenings-
veteranen Gunborg Hedqvist från Göteborgs FN-förening för 
hennes insatser som en av pionjärerna i vår rörelse. 

Även detta år fick FN-förbundet i uppdrag av Utrikes-
departementet att utse en folkrörelserepresentant till den 
svenska delegationen till FN:s generalförsamling. Niklas 
Carlsson, ledamot i vår förbundsstyrelse, valdes och var på 

plats i New York under två veckor  
i november.

Vidare har FN-förbundet under 2013 
samverkat med våra anslutna riksorga-
nisationer på flera sätt och främst inom 
de olika programområdena. 
Exempelvis har de engagerats i nät-
verket för mänskliga rättigheter och 
deltagit på olika kurser och seminarier. 
Under året inleddes också en satsning 
på att söka fördjupad samverkan med 

dem. FN-förbundet har även uppvaktat flera av dem med vår 
nya idéskrift. Till lanseringen av denna bjöds samtliga anslut-
na riksorganisationer in. I slutet av året genomfördes för första 
gången en heldagsutbildning i FN-kunskap för representanter 
från de politiska ungdomsförbunden.

Skolverksamhet

 

”I vår FN-förening vill vi  
ge dig möjlighet att möta 

människor, lära dig mer om 
FN och framför allt bidra till 
arbetet för en bättre värld!” 

tanja sheikhi,  
ordförande umeå fn-förening

Svenska FN-förbundets skolverksamhet har under året 
stärkts genom aktiva FN-skolor, engagerade FN-
elevföreningar, arrangemang av temadagar och FN-
rollspel. En särskild satsning har gjorts för att öka lärares 
kännedom om FN:s arbete mot rasism och etnisk 
diskriminering i form av en seminarieserie i samarbete 
med Den Globala Skolan.

Sedan 2007 finns ett långsiktigt samarbete mellan FN-
förbundet och gymnasieskolor som vill utveckla skolans 
internationella profil. De så kallade FN-skolorna erbjuds årli-
gen lärarfortbildning, pedagogisk vägledning, föreläsningar, 

elevaktiviteter samt tillgång till nätverk och undervisnings-
material. Vi ser att certifieringen till FN-skola uppskattas och 
det nära samarbetet som vi har med våra FN-skolor leder till 
att innehållet i verksamheten ständigt fördjupas och utveck-
las. En tydlig trend är att skolorna efterfrågar mer stöd i hur 
de kan använda vårt material i den dagliga undervisningen. 
Detta har under 2013 resulterat i att vi har tagit fram en guide 
till internationella frågor i nya gymnasiereformen, utvecklat 
pedagogiskt material som är kopplat till kursplanerna och 
arrangerat en inspirationsdag för elever som önskar skriva 
sitt gymnasiearbete med global inriktning. 
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Under året har efterfrågan på FN-förbundets föreläsningar och 
temadagar ökat ute på FN-skolorna. Vi har bland annat före-
läst för elever och lärare om FN:s arbete med fred och säkerhet 
med fokus på principen skyldighet att skydda och Syrien. FN-
förbundets föreläsningar har bland annat använts för att öka 
elevernas kunskaper inför de FN-rollspel som allt fler skolor 
håller med stor framgång. FN-förbundet har även arrangerat 
temadagar om mänskliga rättigheter, utveckling och globalt 
engagemang. På FN-dagen höll vi till exempel en temadag på 
Per Brahegymnasiet i Jönköping. Över 900 elever såg och 
diskuterade filmen Ana fyller 14 som handlar om barnäkten-
skap. Syftet med temadagarna har varit att öka ungdomars 
kunskap om och engagemang för globala frågor.

Elevernas engagemang visar sig framförallt genom de FN-
elevföreningar som finns på många av våra FN-skolor. FN-
elevföreningarna har engagerats i förbundets kampanjer 
Skolmat blir kunskap, Flicka och Röj en mina. En handbok 
har tagits fram och nyhetsbrev skickats ut med tips på mate-
rial och aktiviteter för kampanjerna. Varje år arrangeras även 
en kick-off på nationell nivå för FN-
elevföreningar i syfte att inspirera och 
stärka deras arbete. Under året har 
FN-elevföreningarna bland annat an-
ordnat temadagar om hållbar utveck-
ling, filmvisningar om barnäktenskap 
samt diskussioner om de nya globala 
utvecklingsmålen. 

På vårterminen 2013 genomfördes för 
första gången Aktion FN, en insam-
lings- och aktivitetsdag där FN-
skolorna uppmuntrades att genomföra aktiviteter till stöd för 
FN:s fältarbete. Bland de aktiviteter som blev resultatet kan 
nämnas en hockeymatch för flickors rättigheter och en ut-
ställning om skolmatens roll för att fler barn ska kunna gå  
i skolan.

FN-förbundet fortsätter vidare att satsa på FN-rollspel som 
pedagogisk metod för att öka kunskap och engagemang för 
globala frågor. Genom att gå in i rollen som delegat på ett 

FN-möte får eleverna träna sina diplomatiska och retoriska 
färdigheter samtidigt som de får en fördjupad kunskap och 
förståelse för internationella relationer och de sakfrågor som 
diskuteras. Under året har 90 lärare gått vår kurs för att lära 
sig arrangera egna rollspel. 28 FN-rollspel arrangerades av 
FN-skolor under året vilket innebär att ca 2 000 elever på det 
sättet har varit med och debatterat globala frågor.

FN-förbundet har en ordförandepool bestående av erfarna 
rollspelare som har utbildats  i hur man arbetar som ordfö-
rande under ett FN-rollspel. Under 2013 har ordförandepoo-
len utökats då allt fler gymnasieskolor efterfrågar kunniga 
ordförande till sina rollspel. 40 ungdomar har gått ordföran-
dekursen under året. FN-förbundet har även stöttat FN-
rollspelen Stockholm Model United Nations (SMUN), 
Uppsala Model United Nations (UMUN) samt Model United 
Nations of Malmö (MUNOM) som riktar sig till universitets-
studenter.

Nyhetsbrevet Skoltips skickas ut tre gånger per termin och 
når ca 800 lärare som arbetar med 
globala frågor. Under året har vi bland 
annat tipsat om de nya metodmaterial 
som FN-förbundet tagit fram, om våra 
seminarier och om aktuella FN-
rollspel. Vi tipsar också om skolrelate-
rade nyheter i FN-systemet och från 
andra organisationer. 

I ett samarbete med Den Globala 
Skolan har FN-förbundet även ge-
nomfört en serie seminarier för att öka 

lärares kännedom om FN:s arbete mot rasism och etnisk 
diskriminering. Under seminarierna har FN:s granskning av 
Sveriges åtaganden gentemot CERD-konventionen (FN:s 
konvention för avskaffande av rasdiskriminering) presente-
rats och diskuterats. Seminariedeltagarna har även fått testa 
ett nytt pedagogiskt material om rasism och främlingsfient-
lighet som FN-förbundet tog fram under våren 2013. Vi har 
också visat och diskuterat filmen Svenne.

 

”Att vi är en FN-skola  
förenar oss och  

förstärker arbetet med 
 demokrati och globala frågor 

på skolan.”
lärare på en fn-skola
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Insamling
2013 har varit ett händelserikt år för insamlings-
verksamheten. Flera nya företagssamarbeten har startat 
och de insamlade medlen har ökat med nästan 33 
procent jämfört med året innan. Under året inleddes en 
uppmärksammad katastrofinsamling för Syrien som 
erhöll bidrag på drygt 1,3 miljoner kronor. 

Svenska FN-förbundet initierade insamlingsverksamheten 
2006 då vi startade Insamlingsstiftelsen FN-fonden. Fonden 
har ett 90-konto (90 00 79-5) som är beviljat av Svensk 
Insamlingskontroll och förbundet är medlem i 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRII sedan 2009. 
All insamlingsverksamhet bedrivs genom FN-fonden och 
dess resultat redovisas i en separat årsredovisning. 

Under 2013 nådde vi för andra året i rad vårt övergripande 
insamlingsmål. Per den sista december hade FN-fonden sam-
lat in 4,82 miljoner kronor vilket är en mycket positiv utveck-
ling och motsvarar en ökning på närmare 33 procent jämfört 
med föregående år.  De insamlingskällor som bidrog till denna 
ökning är bland annat nya samarbeten med företag, ett stort 
bidrag från Svenska 
PostkodLotteriet men även autogi-
rogåvor och spontana gåvor från 
privatpersoner och FN-föreningar.

Det primära syftet med insam-
lingsverksamheten är att ge ett 
långsiktigt stöd till humanitära 
FN-projekt som saknar resurser. 
Förbundet bedriver via FN-fonden 
tre insamlingskampanjer som var 
och en representerar FN:s tre pelare: fred och säkerhet, ut-
veckling samt mänskliga rättigheter. FN-fonden samlar även 
in bidrag akut till FN:s hjälpinsatser i samband med naturka-
tastrofer och väpnade konflikter. 

Inom ramen för kampanjen Röj en mina samlar FN-förbun-
det via FN-fonden in pengar för att röja minor, förstöra min-
lager, hjälpa minoffer och ge utbildning till människor som 
lever i mindrabbade områden i Kambodja. Insamlade bidrag 
har de senaste åren riktats till ett minröjningsprojekt lett av 
Cambodian Mine Action Center som under 2013 röjde näs-
tan 40 000 m² i byn Khla Ngoab genom bidrag från Röj en 
mina. Tack vare ett kommunikationsbidrag från Svenska 
PostkodLotteriet har vi under året kunnat ta fram nytt infor-
mationsmaterial för kampanjen samt satt ihop ett utbild-
ningsmaterial till skolor och FN-föreningar om minröjning. 

Kampanjen Skolmat blir kunskap samlar in pengar till det 
omfattande skolmatsprogram som bedrivs av FN:s livsmed-
elsprogram (WFP). Programmet har som syfte att erbjuda 
gratis skolmat till barn som lever under fattiga förhållanden 
för att på så sätt främja utveckling och öka antalet barn som 
går i skolan. Skolmat blir kunskap stödjer WFP:s skolmatspro-

gram i fyra olika länder: Afghanistan, Etiopien, Demokratiska 
Republiken Kongo och Kambodja. Under året har FN-
förbundet fått sin ansökan om att bli partnerorganisation till 
Radiohjälpen beviljad och blev för första gången berättigat att 
ansöka om bidrag för internationella projekt. Radiohjälpen 
beviljade i september 2013 ett större bidrag som öronmärktes 
till WFP:s skolmatsprogram i DR Kongo för 2014.  

Genom Flicka-kampanjen samlar FN-fonden in pengar till 
utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möj-
ligheter. Insamlade medel har under 2013 via FN-fonden gått 
till det fältarbete som bedrivs av FN:s befolkningsfond 
(UNFPA) för att stoppa könstympning och barnäktenskap i 
Afar-regionen i Etiopien. Under 2013 har insamlade bidrag till 
Flicka ökat med 28 procent jämfört med föregående år. Den 
positiva utvecklingen beror delvis på att kampanjen har fått 
stor medial uppmärksamhet. Vi har också utvecklat våra sam-
arbeten med företag vilket har attraherat nya partners. Ett 
exempel är vårt samarbete med The Body Shop som under 
perioden 30 oktober - 31 december skänkte tio kronor till 
Flicka varje gång de sålde vissa produkter ur sin julserie. 

I början av året startade vi även en 
nationell katastrofinsamling till 
förmån för Syriens drabbade. De 
pengar som kommer in via FN-
fonden går till matbistånd till den 
syriska befolkningen genom FN:s 
livsmedelsprogram WFP. FN-
förbundets goodwill-ambassadö-
rer Carolina Klüft, Anna 
Bergendal, Lena Endre och Jason 

Diakité (Timbuktu) har alla ställt sig bakom den. Särskilda 
kampanjannonser med ambassadörerna togs fram där all-
mänheten uppmanas att skänka sms-gåvor. Insamlingen har 
fått stor uppmärksamhet i media under året vilket bidrog till 
att Svenska PostkodLotteriet skänkte en gåva på en miljon 
kronor. 

FN-förbundet och Insamlingsstiftelsen FN-fonden riktar ett 
stort och varmt tack till alla som bidragit till viktig verksam-
het i fält under 2013!

 

”Vi stödjer Flickakampanjen  
för att skapa utveckling som en 

del i vårt samhällsansvar.”
carl johan östh,  

förbundsrektor, medborgarskolan



Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Syfte och ändamål
Svenska FN-förbundet är en ideell förening som 
verkar för ett bättre och starkare Förenta Natio-
nerna. FN-förbundets arbete kan sammanfattas i 
fem metoder: information och utbildning, påver-
kan, granskning, insamling och internationellt 
samarbete. Verksamheten baseras på FN:s tre 
huvudpelare som alla hänger samman: mänskliga 
rättigheter, utveckling samt fred, säkerhet och 
nedrustning.

FN-förbundet informerar och utbildar alla som 
vill veta mer om FN. Genom möten och via media 
gör vi våra åsikter kända och försöker påverka 
makthavare och beslutsfattare i regering, riksdag 
och myndigheter. FN-förbundet följer även Sveriges 
agerande i FN och granskar att den svenska reger-
ingen uppfyller sina åtaganden gentemot FN. 

Det finns FN-förbund i över 100 länder i värl-
den. Svenska FN-förbundet samverkar med flera av 
dessa i olika FN-frågor.  

Årets verksamhet
Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande 
programmen mänskliga rättigheter, utveckling 
samt fred, säkerhet och nedrustning. Inom vart 
och ett av programmen arbetar FN-förbundet med 
fem strategier; information och utbildning, påver-
kan, granskning, insamling samt internationellt 
samarbete. Till programmen hör ett 60-tal små 
och stora projekt. 

Under 2013 har förbundet fortsatt att utveckla 
arbetet med resultatuppföljningen och sk resultatba-
serad styrning (RBM), bl a genom införandet av ett 
nytt projekthanteringssystem. Måluppfyllelsen 
under det första verksamhetsåret i den nya verksam-
hetsperioden (2013-15) var god. Av mål som inte 
nåtts kan det om ökad medlemsrekrytering nämnas.

Förbundet har en omfattande verksamhet för 
skolor och ungdomar. Under året har FN-förbundet 
samarbetat med 36 gymnasieskolor som certifie-
rade FN-skolor och organiserat träffar och läger för 
förbundets medlemmar under 26 år. En fotbollscup 
– GloBall Cup – har också arrangerats för barn i 
åldern 10-15 år. 

FN-förbundet har under året fungerat som ett 
stöd till de lokala FN-föreningarna och FN-distrik-
ten. Grundbidrag och projektbidrag har delats ut 
för lokal verksamhet och lokala aktiviteter. 

Förbundets medlemstidning Världshorisont har 
utkommit med fyra nummer under året. Debattar-
tiklar, nyheter och andra omnämnanden av FN-
rörelsen summerar till omkring 2 400 omnämnan-
den i tryckta medier, på webben och i sociala medier.

Inom våra tre program utveckling, fred och 
säkerhet samt mänskliga rättigheter hålls årligen ett 
antal seminarier. Särskilda arrangemang har ge-
nomförts vid FN-dagen, MR-dagen samt inom 
specifika projekt. En parlamentarikerresa har ge-
nomförts till Etiopien med fokus på millenniemå-
len och sambandet mellan fred, utveckling och 

mänskliga rättigheter. Därutöver håller förbundet 
ett stort antal föreläsningar och svarar på tusentals 
FN-relaterade frågor från allmänheten. 

Inom utvecklingsprogrammet så genomfördes 
under 2013 ett större projekt om millenniemålen. 
Projektet Världskoll, som vill öka kunskapen om 
utvecklingen i världen och det multilaterala arbetets 
effekter, fortsatte under året.

FN-förbundet koordinerar sedan 1998 det s k 
Nätverket för mänskliga rättigheter som samlar ett 
50-tal organisationer som på olika sätt arbetar med 
mänskliga rättigheter. Under hela 2013 arbetade 
FN-förbundet intensivt med frågan om rasism och 
etnisk diskriminering, bl a genom att till FN:s kom-
mitté mot rasism i Genève ta fram en s k parallell-
rapport om situationen i Sverige. Under året fort-
satte vi även framgångsrikt att bilda opinion kring 
frågan om barnäktenskap i Sverige.

Inom ramen för fred, säkerhet och nedrustning 
har förbundet deltagit bland annat i att arrangera 
Säkerhetspolitiskt sommartorg i Almedalen. Sär-
skilt fokus i arbetet har varit frågan om ”skyldighet 
att skydda”. Under året lanserades också en idéskrift 
om hur Sverige bättre kan stödja FN. 

Förbundet har ett omfattande studieprogram för 
allmänheten kallat FN-ABC. Kursprogrammet 
består både av grund- och fortsättningskurser, samt 
studieresor. Utöver dessa kurser hålls även kurser i 
FN-rollspel samt lärarkurser i mänskliga rättigheter. 

Svenska FN-förbundet är aktiva medlemmar i 
den internationella världsfederationen WFUNA, 
World Federation of United Nations Associations. 
Svenska FN-förbundet är representerat i WFUNA:s 
styrelse (exekutivkommitté). Vi samverkar också i 
ett nordiskt nätverk och ett europeiskt nätverk av 
FN-förbund. 

Förbundets internationella utvecklingssamarbete 
har fortsatt med samarbeten med våra systerorgani-
sationer, dvs FN-förbunden i Georgien, Armenien, 
Tanzania, DR Kongo och Sydafrika. Arbetet bedrivs 
med två program, Confidence Building Programme 
och Millennium Development Goals Awareness 
Programme. 

FN-förbundet har arbetat med insamlingsverk-
samhet på uppdrag av Insamlingsstiftelsen FN-
fonden. Insamlingsintäkterna gick till FN-fondens 
90-konto, medan förbundets kostnader kompen-
serades från FN-fonden. Årets insamlingskam-
panjer var: Skolmat blir kunskap, Röj-en-mina, 
Flicka samt stöd till de drabbade av katastrofen i 
Syrien. Insamlingsverksamheten kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll. I kampanjerna samar-
betade förbundet med internationella FN-pro-
gram och fonder. Insamlingsverksamheten redovi-
sas i årsredovisning från Insamlingsstiftelsen 
FN-fonden. 

Förbundet är medlem i Frivilligorganisationer-
nas Insamlingsråd (FRII). Kodrapport har upprät-
tats för 2012 och lämnades in 2013. Förbundet har 
under året fortsatt att utveckla samarbeten med 
näringslivet i form av FN-partnerkonceptet.

För mer information om FN-förbundets verk-
samhet hänvisas till verksamhetsberättelsen för 2013.

Medlemsutveckling
Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet 5 526 
medlemmar, en minskning med 72 nettomedlem-
mar. Inflödet av nya medlemmar 2013 var 1262 
stycken och antalet utträden 1334. Medlemmarna 
var engagerade i 103 (107 föregående år) lokala 
FN-föreningar i 22 FN-distrikt (oförändrat). 
Många lokala organisationer var anslutna till FN-
föreningen på den egna orten. Dessutom var 87 
riksorganisationer (en ökning med en mot föregå-
ende år) medlemmar i Svenska FN-förbundet. 

Förbundsstyrelsen och  
arbetsutskottet
Förbundsstyrelsen har under året haft fem sam-
manträden: 11 mars, 25 mars, 24 maj, 30 augusti 
och 29 november.

Arbetsutskottet har varit beredande åt förbunds-
styrelsen och har under året haft sex sammanträ-
den: 15 januari, 8 februari, 15 maj, 16 augusti, 1 okto-
ber och 14 november.

Under året har generalsekreterare Linda Nordin 
och biträdande generalsekreterare Jens Petersson 
varit adjungerade till styrelsens och arbetsutskottets 
sammanträden. 

Ledamöter fr o m kongress 16–17 juni 2012  
till kongress juni 2015

Ordinarie ledamöter som också utgör 
arbetsutskott (AU)
Aleksander Gabelic, ordförande, Marianne  
Andersson, vice ordförande, Carina Nilsson, vice 
ordförande, Niklas Carlsson samt Lars Bengtsson.

Övriga ordinarie ledamöter
Anette Garney, Kiomars Heydar, Tanja Mitic,  
Eric Knutson, Gabriel Bake, Ursula Falkringe, 
Roland Håkansson, Laila Naraghi Coggiola  
och Viktor Olsson.

Styrelsens suppleanter
Anneli Börjesson, David Ekwueme, Jan-Fredrik 
Wahlin, Shila Rahy och Mats Sjögren.

Valberedning och revisorer
Valberedning
Till valberedning utsågs på kongressen 2012  
Marianne Sjövall, ordförande, samt Carin  
Palmcrantz, Jamie Bolling, Mikael Wendt  
och Zinaida Kajevic som ordinarie ledamöter.  
Som suppleanter utsågs Helena Johansson  
och Carina Almgren.

Revisorer
Till ordinarie revisorer valdes på kongressen 2012 
Thomas Lönnström, auktoriserad revisor och 
Sonja Gardefjord. Till revisorssuppleanter  
valdes Svante Nylén, auktoriserad revisor och 
Gunilla Lundström.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

     
Styrelsen för Svenska FN-förbundet, 802000-9232,  
får härmed lämna årsredovisning för 2013.

för Svenska FN-förbundet,  
Räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31.
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Resultaträkning Belopp i kr 2013 2012

Förbundets intäkter

Medlemsintäkter  775 447 702 922
Försäljning och deltagaravgifter 2 496 994    3 193 188
Anslag, bidrag och projektintäkter  1 21 511 635  24 816 469
Övriga rörelseintäkter och gåvor 1 026 139   1 385 714
Summa förbundets intäkter 25 810 215  30 098 293

Förbundets kostnader
Anslagskostnader  2 - 3 525 366 - 4 934 129
Produktions-, uppdrags- och
arrangemangskostnader 3 - 3 822 725  - 5 698 991
Resor, kost och logi  -1 454 398 - 1 865 155 
Kontorsomkostnader 4 - 2 682 638 - 2 630 640 
Lokalkostnader - 1 285 258 - 1 205 417
Personalkostnader 5                    -12 640 950 -13 563 219
Avskrivningar  6    -  102 971  - 118 116
Summa förbundets kostnader -25 514 306 -30 015 667
Verksamhetsresultat 295 929 82 626

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 464  59 426
Räntekostnader och liknande resultatposter                   - 182
Summa finansiella poster 42 464 59 244
Årets resultat       338 373 141 870

Balansräkning Belopp i kr 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier  6 139 879   144 879
Summa anläggningstillgångar 139 879       144 879

Omsättningstillgångar
Varulager  303 027  278 777
Kundfordringar 241 108  415 901
Övriga kortfristiga fordringar 7 648 401 96 564        
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter    8 370 203  401 035
Summa lager och fordringar 1 562 739     1 192 277

Kassa och bank 6 451 173    6 251 619

Svenska FN-förbundet, 802000-9232

Kansli
Förbundet har lokal på Skolgränd 2 på Södermalm 
i Stockholm. Lokalkontoret i Göteborg avveckla-
des under året. Under 2013 arbetade i medeltal 21 
(föregående år 24) anställda på Svenska FN-för-
bundet. Förbundet tog under året emot ett flertal 
praktikanter. Arbetet på kansliet skedde under 
ledning av generalsekreterare Linda Nordin  
tillsammans med biträdande generalsekreterare 
Jens Petersson.

Ekonomi 
Intäkter, kostnader och resultat
Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till 25 810 
tkr (30 098 tkr föregående år). En stor del av verk-
samheten finansierades genom organisationsstödet 
från Sida respektive Utrikesdepartementet (UD) 
på totalt 14 500 tkr (oförändrat mot föregående år). 
För särskilda informations- och utvecklingsprojekt 
erhölls bidrag från Sida, Forum Syd och UD på 
totalt 6 679 tkr (9 469 tkr). Försäljningsintäkter och 
deltagaravgifter var också viktiga inkomstkällor för 
förbundet, men minskade något jämfört med 
föregående år. Verksamheten med FN-skolor gav 
ett litet överskott. Satsningar på insamlingsverk-
samhet gjorde att insamlingsvolymen ökade till 
Insamlingsstiftelsen FN-fonden. Kostnaderna för 
insamling, som kompenseras som intäkt från FN-
fonden, var ungefär oförändrade.

Förbundets omsättning var mindre än föregå-

ende år främst på grund av att projektbidragen 
minskade. De minskade bidragen motsvarades av 
en minskning av flera kostnadsslag, men främst 
kostnaderna för aktiviteter och informationspro-
duktion. Under året genomfördes en övergång till 
ett nytt projektsystem, främst med syfte att för-
bättra projektuppföljningen och utvärderingen av 
måluppfyllelse.

Årets resultat blev ett överskott på 338 tkr (142 
tkr föregående år) bland annat med anledning av 
att flera tjänster på kansliet var vakanta under 
längre perioder. Förbundet räknar med ett under-
skott för nästkommande verksamhetsår.

Balansräkningen
Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen  
8 154 tkr (7 589 tkr föregående år). En stor del av 
förbundets balansomslutning är upplupna kostna-
der, då många kostnader som betalas i början av 
2014 avser 2013. En annan stor skuld är intäkter 
som inkommit under 2013 men avser 2014, främst 
avgifter från FN-skolor. Några projektbidrag har 
utbetalats 2013 i förskott för år 2014.

FN-förbundet har inga placeringar i värdepap-
per. Flera stora intäkter inkommer ojämnt under 
året och förbundet har inte möjlighet att låsa medel 
under längre tid. Under kortare perioder placeras 
medel på depositkonton, dvs konton med högre 
ränta där medlen är låsta under exempelvis tre eller 
fyra månader.

Förbundet hade vid årets utgång ett eget kapital 

på 2 033 tkr (1 694 tkr). Det egna kapitalet beräknas 
dock minska något år 2014 med en underfinansie-
rad budget.

Framtiden
Svenska FN-förbundets målsättning är att på olika 
sätt fortsätta att stärka och utveckla verksamheten. 
Särskilt fokus ligger på att utveckla medlemsrekry-
teringen och insamlingsverksamheten. Framtiden 
erbjuder många utmaningar men också flera spän-
nande möjligheter. 

Vi ska fortsätta arbeta för en bättre värld där de 
mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade 
konflikter förebyggs, där det råder social och eko-
nomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Slutord
Förbundsstyrelsen riktar ett varmt tack till alla 
som under året samarbetat med Svenska FN-
förbundet. Vi vill särskilt tacka för det värdefulla 
arbete som utförts av FN-föreningar och FN-
distrikt samt av anslutna riksorganisationer. Ett 
varmt tack framförs också till bidragsgivare och 
samarbetspartners, för såväl ekonomiska medel 
som för andra insatser som varit till stöd för för-
bundets verksamhet.

För mer information om förbundets verksamhet 
och projekt hänvisas till verksamhetsberättelsen 
2013 och till Svenska FN-förbundets hemsida  
www.fn.se.

Summa omsättningstillgångar 8 013 912 7 443 896
SUMMA TILLGÅNGAR 8 153 791  7 588 775

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  9 2 032 842  1 694 470

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 526 937  1 000 794  
Oförbrukade anslagsmedel 10 1 266 141 608 797     
Skatteskuld (löneskatt) 406 447 240 269      
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 11 3 077 298   3 202 931
Övriga kortfristiga skulder 12 844 126  841 514     
Summa kortfristiga skulder   6 120 949 5 894 305  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 153 791     7 588 775
  

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser belopp i tkr
2013-12-31  2012-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Återbetalningsplikt till anslagsgivare för oförbrukade anslag

Noter med redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer
Allmänna redovisningsprinciper
Förbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella fören-
ingar och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Tillämpade principer är 
oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen.
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Not 1 Anslag, bidrag och projektintäkter 2013       2012

UD, anslag och projektbidrag 2 661 973  2 785 298
Sida/Forum Syd, anslag och projektbidrag 18 517 162 21 184 138
Andra bidrag och anslag 332 500             847 033
Summa 21 511 635 24 816 469

Not 2 Anslagskostnader                                                                                 

Posten innehåller främst projektmedel som utbetalats till internationella samarbets-
partners i bidragsfinansierade projekt, 2 538 582 kr (3 666 369 kr) och bidrag till 
FN-föreningar och -distrikt, 679 640 kr (832 395 kr föregående år)..

Not 3 Produktions-, uppdrags- och arrangemangskostnader

FN-förbundets verksamhet redovisas internt över ett 60-tal projekt, vilka kan ha en 
budget från några tusen till flera miljoner kronor. Denna kostnadspost omfattar bland 
annat kostnader som rör produktion av material och trycksaker, uppdragskostnader 
för marknadsföring och utredningar, redaktörstjänster, kurs- och arrangemangskost-
nader samt kostnader för andra uppdrag och aktiviteter.

Not 4 Kontorsomkostnader                                                                           

Posten innehåller kostnader för kontorets drift, bland annat register, datakostnader, 
telefoni, maskiner, kontorsmaterial, porto, försäkringar och revision

Not 5 Anställda, styrelse, löner och ersättningar,
sociala kostnader och sjukfrånvaro       2013       2012   

Medeltal anställda
Kvinnor        16         18
Män            5            6
Summa       21         24

Styrelse          
Kvinnor          7 7
Män  8           8
Summa         15         15

Löner och andra ersättningar

Generalsekreteraren 601 896 590 161
Förbundsordföranden 525 979 452 115
Styrelseledamöter  
(ersättning för förlorad arbetsförtjänst) 37 177 35 857

Övriga anställda   6 198 575 6 598 803
Summa 7 363 627 7 676 936

Sociala kostnader
Arbetsgivaravgifter  2 282 724  2 518 753
Pensionskostnader och avtalsförsäkringar 779 039 1 523 447
Summa 3 061 763        4 042 200

För generalsekreterare och biträdande generalsekreterare finns överens-
kommelse om avgångsvederlag omfattande sex månadslöner. Under 2012 
gjordes inlösen av pensionsförsäkring i stiftelseform till sedvanlig försäk-
ringslösning inom KP Pension och Försäkring.

Sjukfrånvaro mm

Under 2013 har den totala sjukfrånvaron, i procent av arbetstiden, uppgått 
till 2,98 % (föregående år 2,79 %).
Under året har ett stort antal personer arbetat ideellt för förbundet bland 
annat i FN-föreningar och distrikt. Värdet av dessa ideella insatser har inte 
redovisats i resultaträkningen.

Årets nyanskaffningar 97 972      97 011
Årets utrangeringar    - 165 940 - 173 618
Ackumulerat vid årets slut 1 279 585 1 347 553

Ackumulerade avskrivningar enl plan
Vid årets början - 1 202 674 - 1 258 176
Årets avskrivningar - 102 972     - 118 116
Årets utrangeringar 165 940 173 618
Ackumulerat vid årets slut - 1 139 706 - 1 202 674

Utgående restvärde för inventarier 139 879 144 879

Not 11 Förutbetalda intäkter o upplupna kostnader 2013      2012

Semesterlöneskuld 836 562       634 870
Upplupna sociala avgifter 235 837       198 420
Förutbetald intäkt, FN-skolor  1 020 000    1 080 000
Övriga förutbetalda intäkter    70 333    258 850
Övriga upplupna kostnader 644 665   981 601
Övriga interimsskulder 269 901       49 190
Summa 3 077 298    3 202 931

Not 12 Övriga kortfristiga skulder 2013       2012

Vilande FN-föreningar 12 343         8 162   
Insamlingsstiftelsen FN-fonden  -        657 542
Personalskatter 187 236     175 810
Övrig kortfristig skuld 644 547 -
Summa 844 126 841 514

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar
Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat 
med beräknat restvärde och avskrivning sker systematiskt över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Den 
avskrivningstid som används är tre år, räknat från anskaffningsmånaden.

Not 6 Inventarier 2013       2012

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 347 553 1 424 160

Av oförbrukade anslagsmedel 2013 är 1 216 tkr förskott för år 2014.

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar 2013       2012

Reseförskott            -         454
Insamlingsstiftelsen FN-fonden     626 912         - 
Övriga kortfristiga fordringar 21 489     96 110
Summa 648 401     96 564

  
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013       2012   

Förutbetalda hyror 261 655      241 383
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 108 548       159 652
Summa      370 203      401 035

Not 9 Eget kapital 2013       2012

Ingående balans 1 694 469   1 552 599
Årets resultat till eget kapital 338 373        141 870
Utgående balans 2 032 842  1 694 469 

Not 10 Oförbrukade anslagsmedel 2013 2012

UD  -        161 973
Sida  895 697   191 577   
Forum Syd   83 444      235 247
Folke Bernadotteakademin 250 000  - 
Övriga  37 000 20 000
Summa 1 266 141   608 797
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