
Falu FN-förening 

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019 

Föreningen upprättar årligen en verksamhetsplan och budget för 
kommande verksamhetsår (2019). Planen är ett övergripande 
styrdokument för föreningens styrelsearbete, men även ett underlag till 
information och dialog till föreningens medlemmar. 

Under verksamhetsåret 2019 kommer föreningens fokusområde att vara 
demokrati och mänskliga rättigheter med koppling till Agenda 2030. Inom 
ramen för fokusområdet inryms ett antal aktiviteter med separata 
projektbudgetar. 

Aktivitet 1 

Informationskampanj 

Projektbudget: 30 000 kronor (varav 15 000 kronor som bidrag från 
Länsstyrelsen i Dalarnas län) 
 

Dagligen kan vi läsa om överträdelser av FN-stadgan. De flesta länder i världen 
kallar sig för demokratier, men tolkningen och utövandet av demokratibegreppet 
varierar mellan länderna. Människors rättigheter till demokratiskt inflytande över sina 
liv och tillvaro är ytterst begränsad i stora delar av världen.  

I december 2015 antog FN:s medlemsstater en global agenda för hållbar utveckling, 
Agenda 2030. D.v.s. att alla medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå 
en utveckling som ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. I 
Sverige pågår ett arbete med att implementera Agenda 2030 på alla nivåer i 
samhället, såväl kommunalt som regionalt och nationellt. 

 FN-förening i Falun vill medverka att på lokal nivå stärka och synliggöra FN:s 
ambitioner att utveckla en demokratisk hållbar samhällsutveckling på lika villkor för 
alla. Fokus kommer att ligga på att synliggöra samspelet mellan demokratiska 
värderingar i förhållande till klimatförändringar, miljömål och mänskliga rättigheter. 

Falu FN-förening kommer att driva en informationskampanj under 2019 för dessa 
frågor med syfte att skapa engagemang och gemensamt ansvarstagande. Falu FN-
förening kommer därför att involvera flera olika samhällsaktörer vilket inkluderar såväl 
skolan som civilsamhället, Falu kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Informationskampanjen, som kan betraktas som en kunskaps- och lärandeprocess,  
ska i huvudsak vara inriktad på; 

1 offentligt seminarium om Agenda 2030 med fokus på FN:s miljömål 

4 föreläsningar om demokrati och mänskliga rättigheter 



Aktivitet 2 

Internationella kvinnodagen 

Projektbudget: 5 000 kronor. 

 

Falu FN-förening kommer att, tillsammans med Zonta, arrangera ett 
program i Falun under den internationella kvinnodagen den 8 mars. 
Zonta är en internationell organisation som arbetar för att stärka kvinnors 
ställning i samhället. Föreningen samverkar med FN som rådgivande 
organ. 

Ett förberedande möte, under hösten 2018, mellan Falu FN-förening och 
Zonta, har resulterat i ett utkast till programinnehåll. Huvuddragen i 
programmet utgår från synen på mänskliga rättigheter kopplat till 
kvinnors utsatthet i samhället gällande våld i nära relationer och 
prostitution. En arbetsgrupp kommer att bildas för genomförande av 
programinnehållet. 

Aktivitet 3 

Manifestation för ratificering av FN:s kärnvapenförbud 

Projektbudget: 5 000 kronor  

Det lokala kampanjarbetet för en ratificering av FN:s kärnvapenförbud 
fortsätter under 2019. I planeringen ingår 5 offentliga temainriktade 
manifestationer. Syftet med manifestationerna är att synliggöra, på lokal 
nivå, vilka konsekvenser ett svenskt nej till ratificering innebär. Genom 
manifestationerna vill FN-föreningen skapa ett lokalt engagemang för ett 
kärnvapenförbud med syfte att påverka beslutsfattare i Sveriges 
Riksdag. 

Aktivitet 4 

Studiecirkel 

Projektbudget: 5 000 kronor. 

Falu FN-förening arrangerar årligen, i samverkan med studieförbundet 
NBV, 1-2 studiecirklar. Under 2019 kommer studiecirklarna att fokusera 
på demokratibegreppet med inriktning kärnvapen.  Studiecirkeln ska 
utmynna i en utställning. 

 



Aktivitet 5 

Teaterföreställning 

Projektbudget: 7 500 kronor. 

”Vi skulle ha spelat Lysistrate”. En föreställning om kvinnorna i 
fredsrörelsen. Teatergruppen Gigafon vill med föreställningen lyfta fram 
de kvinnor som genom historien kämpat för fred. 

Ett samarrangemang med Dalarnas FN-distrikt. 

 

Aktivitet 6 

Vi uppmärksammar FN-dagen den 24 oktober 2019  

Programbudget: 2 500 kronor 

 

Aktivitet 7 

Övriga arrangemang 

Projektbudget: 2 500 kronor. 

 

Budgetposten avser oförutsedda händelser som har ett allmänintresse 
och som ligger i inom ramen för FN-föreningens verksamhet. 

 

Falun  

Februari 2019 

 
 


