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     VERKSAMHETSPLAN 2021 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:  

➢ Fred, säkerhet och nedrustning  

➢ Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning  

➢ Mänskliga rättigheter och demokrati 

Föreningen upprättar årligen en verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 

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 2021 kommer föreningens fokusområde fortsatt att verka för ett svenskt ja 

till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Frågor om demokrati, jämlikhet och ett jämlikt 

samhälle, att människor ska ha samma makt att forma sina egna liv med koppling till Agenda 

2030 ses som viktigt. Vi vill också bli fler medlemmar och gärna fler representanter för de 

yngre åldrarna. 

Arbetet för att Sverige ska ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud- 

Opinionen för att Sveriges regering ska ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud ska 

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

för regeringen att fatta beslut om anslutning. 22 januari 2021 träder konventionen i kraft då 

50 länder nu ratificerat. Det blir förbjudet att utveckla och använda kärnvapen i dessa 

länder. Detta uppmärksammar föreningen genom insändare och försöka få media 

intresserad av att skriva genom att skicka ett pressmeddelande.  

1. Riksdagsvalet 2022 ses i sammanhanget som ett strategiskt viktigt val. Partierna 

måste klargöra var de står i frågan om Svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud. 

2. NPT-avtalet (icke-spridningsavstalet från 1968) skulle varit föremål för översyn under 

2020 men har skjutits upp, troligen till hösten 2021. Avtalet har tre grundpelare: Icke-

spridning, avväpning samt rätten att använda kärnenergi för fredliga ändamål).  Det 

finns oroande tecken på att kärnvapenstaterna drar sig ur även detta avtal. 
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Utvecklingen går på så sätt åt fel håll. Samtidigt är det detta avtal som den svenska 

regeringen sagt sig värna om istället för att skriva under FN-konventionen. Detta vill 

föreningen uppmärksamma. 

3. Utställningen som färdigställts om kärnvapen ska fortsätta cirkulera på olika platser i 

det offentliga rummet men även i det privata. Den ska aktivt erbjudas framförallt 

gymnasieskolorna i kommunen.  

4. Ett nätverk ska bildas, först som mail-grupp och sedan som ett mer fast aktivt 

arbetande fredsnätverk med organisationer och enskilda som vill delta i arbetet med 

oss. Börja med Falun för att sedan vidgas till länet. Vi bjuder in och samarbetar liksom 

tidigare med andra organisationer men även enskilda. Det kan gälla, Ekumenia, 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, S kvinnor, Socialdemokrater för tro och solidaritet, 

Folket i bild Kulturfront, Svenska kyrkan, FN-föreningar i Dalarna (distriktet), 

invandrarföreningar m.fl. Ambitionen är att få mer fler. 

5. Under 2021 anordnas ett antal manifestationer/möten och/eller kulturella aktiviteter 

(om Coronaläget tillåter, formerna får anpassas) som lockar till diskussion och 

reflektion hos privatpersoner, andra organisationer och inte minst bland politiker 

lokalt och nationellt. Vi försöker engagera dem som talare och medarrangörer men vi 

talar också och sjunger själva. I detta är nätverket en viktig resurs. 

6. Med Göteborg som förebild avser vi att försöka få Falu kommun att delta i Cities 

appeal bl.a. genom samverkan med Miljöpartiet och/eller använda oss av s.k. e-

petition (som ersätter medborgarförslag). 

7. Att visa film har visat sig vara ett bra sätt att uppmärksamma och skapa engagemang 

i kärnvapenfrågan. Det vill vi fortsätta med. En idé är att visa filmen ”The man who 

saved the world” om mannen Stanislav Petrov som förhindrade ett 

världsomspännande kärnvapenkrig 1983 genom ett modigt agerande. 

8. Vi gör pressmeddelanden inför varje aktivitet för att få medial uppmärksamhet vilket 

vi lyckats med flera gånger både i radio och tidningar. Vi gör även facebooksevents. 

Vi skriver debattartiklar och insändare.  NBV är en central samarbetspart men ibland 

även andra studieförbund. Detsamma gäller FN – skolan Falu Fri. Vi vill ha fler elever 

och yngre människor med i våra aktiviteter men också samverka med skolan. 

Föreläsningar som vi arrangerar kan dubbleras och även ges på skolor. 

Studiecirkel: Ett demokratiskt FN – en demokratisk värld. 

Skenande orättvisor och minskad jämlikhet, militarisering och kärnvapenhot, 

klimatförändringar och artutrotning präglar vår samtid. Samtidigt försvagas demokratin i 

många länder, auktoritära och högerradikala strömningar växer. Motsättningarna mellan 

Västmakterna med USA/Västeuropa på ena sidan och Ryssland/Kina på andra sidan. 

Marknaden tar över allt mer och privatiseringen ökar.  

Vi inbjuder till en studiecirkel om framtiden med demokratin som tema. Hur kan vi med 

utgångspunkt i Förenta Nationernas grundvärderingar om alla människors lika värde och 

med demokratin som både mål och medel drömma om en annorlunda bättre värld? 
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Vi bjuder in våra egna medlemmar men även andra som gymnasieelever, 

ungdomsorganisationer och allmänhet till studiecirkel. Cirkelupplägg och studiematerial 

arbetas fram i studiegruppen och anpassas till de krav corona-pandemin ställer. Vi planerar 

inbjuda intressant föredragshållare till studiecirkelträff och till offentligt möte om ekonomin 

tillåter.   

Cirkeln planeras att avslutas med ett diskussionsinlägg i form av en folder, debattartikel eller 

insändare. 

Start våren 2021 (max åtta deltagare i anpassade lokaler) alternativt hösten.  

Internationella flicka-dagen 2021 

Avsikten är att på den internationella flickadagen 11 oktober arrangera ett program i 

samarbete med Rädda barnen. Rädda barnen presenterar ett skolmaterial där frågan om 

flickors rättigheter uppmärksammas med utgångspunkt i barnkonventionen. Föreläsare Juni 

Blom som gjort sig känd för att driva frågor som rör barns rätt i samhället och kampen mot 

hedersvåld. Hon är också riksdagsledamot för liberalerna. Ev. också tillfråga Anna Hägg 

Sjöqvist utifrån sin erfarenhet av organisationen Plan International och förbundets 

flickaprojekt. Målgrupp är verksamma och intresserade i Falun där elever och personal från 

gymnasieskolorna (inkl. FN-skolan) särskilt inbjuds. Planen är ett genomföra detta i 

realiteten med fysisk närvaro men med hänsyn taget till folkhälsomyndighetens krav. Digitalt 

arrangemang kan bli aktuellt. 

Medlemsvärvning 

Vi planerar att i samband med olika aktiviteter, manifestationer, möten mm väcka 

uppmärksamhet med en vagn, en cykelkärra eller liknande som vi byggt på och utsmyckat i 

FN färger. Vagnen bemannas och förses med informationsmaterial. Målgruppen är 

ungdomar och vuxna i Falun och syftet är att värva fler medlemmar. 

Ett jämlikt samhälle, 8 mars 

Falu FN-förening kommer att, ev. tillsammans med Zonta eller andra, uppmärksamma 

internationella kvinnodagen den 8 mars. Vi vill då särskilt lyfta fram att det är 100 år sedan 

kvinnor fick använda sin rösträtt. En idé är att anlita någon att föreläsa om Elin Wägner. 

Viktiga årsdagar  

Vi uppmärksammar FN-dagen den 24 oktober och 6 augusti då atombomben över Hiroshima 

fälldes på order av USA president Truman. 

 

Falun 14 januari 2021 

 


