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 VERKSAMHETSPLAN 2020 FÖR FALU FN-FÖRENING  
 

Falu FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till svenska FN-

förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Vårt arbete vilar på FN:s 

så kallade tre pelare, vilka är:  

Ø Fred, säkerhet och nedrustning  
Ø Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning  
Ø Mänskliga rättigheter och demokrati 

 

Föreningen upprättar årligen en verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår (2020). Planen uttrycker föreningens viljeinriktning och är ett 

övergripande styrdokument för föreningens styrelsearbete. Men den är också 

underlag för information och dialog med föreningens medlemmar. 

Inom ramen för de tre pelarna ryms ett antal tänkbara aktiviteter. Det finns utrymme 

för enskilda medlemmar att komma med initiativ utifrån ”vad jag vill och kan göra”. 

Under verksamhetsåret 2020 kommer föreningens fokusområde att vara skapa 

opinion för ett svenskt ja till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Frågor om 

jämlikhet och ett jämlikt samhälle, att människor ska ha samma makt att forma sina 

egna liv med koppling till Agenda 2030 ses som viktigt.  

 

Arbetet mot kärnvapen 

Opinionen för att Sverige ska skriva på FN:s konvention om kärnvapenförbud ska bli 

så stark att det är politiskt omöjligt att inte ta upp frågan i riksdagen för omröstning 

och förhoppningsvis ratificering. 

Aktiviteterna är inriktade på att sprida kunskap och skapa en starkare opinion bland 

allmänhet och bland politiker och föreningar. Vi vill göra det genom information men 
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också genom kulturaktiviteter och manifestationer. Utställningen som färdigställts om 

kärnvapen ska cirkulera på olika platser i det offentliga rummet men även i det 

privata.  

Utställningen ska invigas i ett särskilt arrangemang för att få uppmärksamhet även 

medialt. 

Under 2020 anordnas ett antal manifestationer med fokus på att Sverige ska ställa 

krav vid översynen av NPT avtalen som ska göras april/maj 2020 men också för att 

skapa opinion för att Sverige ska ratificera konventionen. Inför varje manifestation tar 

vi kontakt med flera aktörer som Svenska kyrkan, Ekumenia, Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, ev flera FN-föreningar i Dalarna 

(distriktet), islamska föreningen, kurdiska föreningen m.fl. Vi försöker engagera dem 

som talare och medarrangörer men vi talar också och sjunger själva. Vi gör 

pressmeddelanden inför eller efter varje manifestation för att få medial 

uppmärksamhet. Vi sprider information via facebook. NBV är en central 

samarbetspart men ibland även andra studieförbund. Detsamma gäller FN – skolan 

Falu Fri. Vi vill ha fler elever med i våra aktiviteter men också samverka med skolan. 

Emellan dessa manifestationer försöker vi även få en dialog med riksdagsledamöter 

från flera partier i riksdagen. 

Den 18 januari 2020 kl. 12.00 –14.00 vid Geislerska parken i Falun för att 

uppmärksamma årsdagen för presentationen av den av regeringen beställda 

"Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till Konventionen om förbud 

mot kärnvapen". Tal, sång och musik planeras. Eventuellt ljus och varm saft. 

Den 7 mars 2020 kl. 12.00 -14.00 vid Geislerska parken i Falun för att 

uppmärksamma NPT-avtalet som trädde i kraft 1970. Tal, sång och musik. 

Den 25 april 2020 kl. 12.00 -14.00 vid Geislerska parken i Falun inför 

översynskonferensen av NPT. Tal, sång och musik. 

Den 6 augusti 2020, Hiroshimadagen, en liknande manifestation som ovan beskrivits. 

Två filmvisningar på Falan-biografen i Falun, visning av filmen (ev.kan bytas mot 

annan) "The man who saved the World" av Stanislav Petrov med efterföljande 

diskussion. Filmen handlar om hur nära världen varit ett kärnvapenkrig och hur 
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Petrov förhindrade detta. Detta skedde 1983 men filmen kom 2015 och har fått 

relativt stor uppmärksamhet. 

Offentlig föreläsning med Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid 

Stockholms universitet. Offentlig föreläsning utifrån hans forskning Nuclear 

International Proliferation History Project och diskussion 19 februari 2020.  

Offentlig föreläsning med av Ingela Mårtenson, Kvinnor för fred: Militarismens 

påverkan på klimatet. i Samarbete med Folket i Bild Kulturfront Dalarna Västmanland 

Samverkan med Dalateatern, en teaterföreställning i form av kultursoppa, ev. med 

Stina Oscarsson om demokrati i relation till att majoriteten av Sveriges befolkning vill 

att Sverige skriver på kärnvapenförbudskonventionen men trots detta är riksdagens 

majoritet emot och regeringen. 

Ett jämlikt samhälle 
Falu FN-förening kommer att, tillsammans med Zonta, arrangera ett program i Falun 

under den internationella kvinnodagen den 8 mars.  

Ev: Våld i närarelationer, mäns våld mot kvinnor, barnkonventionen, flickaprojektet 

Föreläsning av Ronny Svensson om landsbygdens möjligheter att överleva eller gå i 

frontlinjen för ett klimatsmart och jämlikt samhälle 

FN-dagen  
Vi uppmärksammar FN-dagen den 24 oktober 2020  

 

Medlemsvärvning 
Inköp av cykel vagn – stå på stan med värvarmaterial m.m.  

 

 

Falun februari 2020 

 
 


