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Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FN- 
relaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning. Föreningen arbetar 
med att rekrytera medlemmar och erbjuda dessa ett aktivt och meningsfullt medlemskap. 
Ett flertal evenemang har anordnats under verksamhetsåret för att tillgodose så många 
olika intresseområden som möjligt. Vi samlar också in ekonomiska medel till förmån för 
Svenska FN-förbundets olika kampanjer samt till föreningens egna projekt om/när sådana 
finns.
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Styrelsemöten, arbetsmöten och medlemsmöten

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. 
Vidare har ett antal arbetsmöten ägt rum där såväl ledamöter som adjungerade och 
medlemmar deltagit. I övrigt har korrespondens inom styrelsen samt mellan styrelse och 
medlemmar och allmänhet skett via e-post och telefon. Föreningen har inbjudit sina 
medlemmar till två medlemsmöten där tillfälle till dialog och dryftande av idéer stått i 
fokus. Vidare sker detta kontinuerligt i samband med de olika aktiviteter föreningen 
anordnar eller deltar i.

Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikts årsmöte samt styrelsemöten

Årsmötet hölls den 30 mars i Ljungskile. Ombud vid distriktets årsmöte var Anna 
Hagberg. Göteborgs FN- förening har under året varit representerad i distriktsstyrelsen 
genom Annelie Börjesson, Mattias Alsterberg och Maxim Fris.

Göteborgs FN-förenings årsmöte

Årsmötet hölls den 26 februari 2014 på Handelshögskolan. Innan årsmötet tog sin början 
höll Gabriel Bake, ledamot i Svenska FN-förbundets styrelse samt ordförande för 
Jönköpings FN-distrikt, en uppskattad föreläsning om FN.

Svenska FN-förbundets styrelse, möten och uppdrag

Föreningens ordförande Annelie Börjesson deltar i förbundsstyrelsens arbete och möten. 
Antalet styrelsemöten har under året varit fyra till antalet. Vidare fick Annelie 
representera Svenska FN-rörelsen i FN i New York. För vidare information kring detta 
uppdrag, vänligen se bilaga 1. Göteborgs- och Bohus FN-distrikt representeras i 
förbundsstyrelsen också av Kiomars Heydar från Uddevalla FN-förening. 



Medlemsantal

Föreningen har under året med glädje kunnat välkomna 103 nya medlemmar. 
Medlemsantalet var den 21 februari 2015 sammanlagt 390 st (386 enskilda individer, två 
organisationer och två skolor) vilket är en ökning från föregående år med X enskilda 
individer och samma antal organisationer och skolor).

Medlemsutskick

Under verksamhetsåret har ett flertal e-postutskick gjorts till föreningens medlemmar. De 
medlemmar som enbart uppgivit papperspost har dock inte fått samtliga dessa, vilket vi 
beklagar. De främsta orsakerna är de praktiska och administrativa delarna, men det är 
även en ekonomisk och miljömässig fråga. Vi ber därför samtliga medlemmar att inför 
kommande verksamhetsår meddela föreningen om de skaffat mailadress eller ändrat den 
de tidigare angivit.

VERKSAMHET UNDER 2014
Verksamhetsåret 2014 har inneburit en mängd aktiviteter och evenemang. Dessa 
presenteras i kronologisk ordning längre ner. Det finns dock andra händelser under året 
att belysa. Här kommer de i all korthet:

Göteborgs FN-förening har:

-  Startat en genusgrupp som anordnat ett flertal träffar. 

-  Fortsatt att utveckla en mycket aktiv Ungdomssektion. En styrelse är tillsatt och 
ungdomarna har visat imponerande kraft, idéer, planer och aktivitet. Detta innebär bland 
annat att föreningen har bättre möjligheter att fånga upp intresserade ungdomar som vill 
engagera sig och tillgodose de ungas önskemål på hur de vill engagera sig och vad de vill 
göra. 

-  Under året inbjudit Svenska FN-förbundets millenniemåls- och 
kampanjambassadörer till styrelsemöten m.m. för dialog och samarbete. 

-  Ytterligare ett år fått möjlighet att utlysa Göteborgs FN-förenings Stipendium för en 
bättre värld. Det är med stor glädje som vi kan erbjuda föreningens medlemmar att 
ansöka om ekonomiskt stöd på upp till 25000 kr om de har en projektidé som 
överensstämmer med kriterierna. 

-  Fått gratulera ordförande Annelie Börjesson som av Svenska FN-förbundet utsågs till 
årets folkrörelserepresentant i Generalförsamlingen i New York.   



AKTIVITETER OCH EVENEMANG UNDER 2014

Huvudkampanjen Skolmat blir kunskap

Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen ”Skolmat blir 
kunskap” som huvudprojekt. I praktiken har detta inneburit att:

-  vi arbetat aktivt för att sprida information om kampanjen. Vi har haft med oss foldrar 
och affischer till de evenemang och aktiviteter vi medverkat i eller anordnat. 

-  vi har bedrivit insamlingsverksamhet till förmån för Skolmat. Ekonomiska medel från 
såväl insamlingsbössor som julkortsförsäljning har gått till kampanjen för att genom 
World Food Program ge barn i Afghanistan, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien 
och Kambodja mat och utbildning. 

Besök Svenska ambassaden, House of Sweden, Washington, 21 februari

Styrelseledamoten Christine Hollner praktiserade vid svenska ambassaden under våren. 
Hon kontaktade ordförande Annelie om ev. samarbete kring ambassadens huvudtema för 
året, ”Going Glocal”. Annelie var på resa och blev inbjuden att träffa Christine och 
hennes handledare Linda Tocchini-Valentini för dialog. Det blev ett intressant möte där 
föreningens verksamhet förankrades  och tankar och idéer utbyttes.

Svenska FN-förbundets inspirationsdag, 29 mars

Svenska FN-förbundet erbjöd föreningen ett antal platser och såväl gamla som nya 
medlemmar deltog. Bland annat fick deltagarna lära sig mer om FN-förbundet, dess 
kampanjer och millenniemålen. Tid för frågor och diskussion gavs och idéerna och 
tankarna kring nuvarande och kommande verksamhet var många.

FN-forum i Stockholm, 10-11 maj

Detta var två mycket intensiva och givande dagar. Många FN-vänner från hela Sverige 
hade tagit sig till Stockholm för att vara med, och från vår förening fanns ordförande 
Annelie Börjesson och kassör Peter Walentin på plats. Programmet bestod bland annat av 
av olika föreläsningar, work shops, gruppdiskussioner och teater. Bland föreläsarna fanns 
biståndsminister Hillevi Engström, Monica Lorensson som är chef på UNDP i Sverige, 
Carolina Klüft, Milad Mohammadi och förbundets ordförande Aleksander Gabelic och 
generalsekreterare Linda Nordin.



Möte med Yvonne Wennersten, planeringsledare på Internationella 
avdelningen, Göteborgs Stad, 15 maj

Efter mötet med Christine Hollner och Linda Tocchini-Valentini på svenska ambassaden i 
Washington kontaktade föreningen Göteborgs stad för att höra om möjligheterna till 
eventuellt samarbete. Ordförande Annelie Börjesson och miljögruppsansvarige Daniel 
Burgos Nyström stämde träff med Yvonne Wennersten, planeringsledare på 
Internationella avdelningen på Göteborgs Stad, för diskussion och dryftande om ev. 
framtida samarbete främst kring Going Glocal och Chicago, som är vänort till Göteborg. 
Vid aktuell tidpunkt fann vi ingen gemensam plattform, men en kontakt har knutits som 
vi hoppas kunna ta upp framöver.

Världsmiljödagen, 5 juni

Föreningsrepresentanter fanns på plats i Botaniska Trädgården för att uppmärksamma 
Världsmiljödagen och dessutom formellt avsluta föregående års huvudprojekt ’Flicka’. Vi 
hade ordnat ett rejält tält i vilket vi hade lotteri, tilltugg och diverse informationsmaterial. 
Förutom detta hade vi en liten tipspromenad som de som ville kunde gå. Evenemanget 
var från början ett samarbete med Studiefrämjandet, men pga av den dåliga 
väderprognosen ställde de dessvärre in sitt deltagande.

Möte med Robert Telenta på UNDP, 18 juni

Föreningen har kontaktades i början av året av Robert Telenta som arbetar på UNDP i 
New York. Han kom hem till Sverige en vecka och de föreningsaktiva som hade 
möjlighet att komma och tala med Robert gjorde så. Ett intressant och givande möte som 
gav en god inblick i hur det kan vara att arbeta inom FN-systemet samt de utmaningar 
och möjligheter UNDP arbetar med. Vi har löpande kontakt med Robert och han står till 
föreningens förfogande när det gäller att besvara frågor.

Föreläsning om Global Peace Index, 1 juli

Föreningen bjöd in till en föreläsning i Carl Johans församlingshem om Global Peace 
Index, en banbrytande milstolpe i studiet av fred. Det är första gången som ett index har 
skapats som rankar världens länder efter dess grad av fred och identifierar fredsskapande 
faktorer. Indexet bygger på 23 indikatorer, både interna och externa, allt från en nations 
nivå på militära utgifter till sina förbindelser med grannländerna och graden av respekt 
för mänskliga rättigheter, demokrati, öppenhet, utbildning och välfärd. GPI’s förhoppning 
är att det kommer att ge ett kvantitativt mått på fred, jämförbart över tid och mellan stater 
samt ge en större förståelse för de mekanismer som skapar och upprätthåller fred. Med 
detta avser de i sin tur att skapa en ny plattform för vidare studier och diskussioner, som 
förhoppningsvis kommer att inspirera och påverka världens ledare och regeringar till 
ytterligare åtgärder. 



Peter Walentin gav bakgrunden till GPI, dess roll som verktyg i landriskanalys 
diskuterade resultat och trender i 2014 års index. Stort tack till Peter som ordnade med 
allt inför kvällen.

SFN:s B-kurs i MR, 12 september 

Förbundet höll en B-kurs i mänskliga rättigheter i Viktor Rydbergssalen i Konserthuset. 
Föreningsrepresentanter fanns på plats för att berätta om vår verksamhet och vilka 
möjligheter det finns att engagera sig.

Medlemsmöte med föreläsning om NMUN av Gabriel Bake, 25 september

Kvällen, vilken tillbringades på Allégården, inleddes med att Gabriel Bake föreläste om 
NMUN 2015 - världens största FN-simulering för unga studenter. Gabriel talade bland 
annat om vad NMUN är, hur en FN-simulering fungerar, hur detta kan påverka studierna 
samt vad man kan få ut av NMUN. Efter detta följde fika och mingel, och sedan tog 
medlemsmötet vid. Mötet var välbesökt och många intressanta diskussioner fördes.

Möte med Patrick Gruczkun, koordinator Anna Lindstiftelsen, 25 september

Föreningens ordförande tog kontakt med Världskulturmuséet för att se om möjligheter 
skulle finnas till samarbete. Patrick Gruczkun på Anna Lindstiftelsen tog emot och visade 
runt, sedan följde diskussioner om vad föreningen och muséet skulle kunna göra 
tillsammans. En kontakt är etablerad och vi får se vad och hur vi skall kunna samverka 
framöver. 

På FN:s agenda - avgörande beslut för global utveckling, 27 september

FN-förbundets traditionella seminarium i samband med generalförsamlingens öppnande 
hölls även detta år på Scandic Opalen. På programmet stod bland annat millenniemålen, 
Post 2015 och kvinnors rättigheter. Medverkade i panelen gjorde Aleksander Gabelic, 
Carolyn Hannan, tidigare chef för FN:s enhet för kvinnors rättigheter och Tobias Alfvén, 
rådgivare UNAIDS och medlem i FN:s MDG-expertgrupp. Föreningen bistod förbundet 
med volontärer och hade dessutom ett antal medlemmar i åhörarskaran. 

Internationella barndagen, 6 oktober

Föreningen uppmärksammade Internationella barndagen tillsammans med representanter 
från UNICEF. Vi genomförde två paradtåg där vi delade ut FN-ballonger till barnen, 
goodiebags med relevant information samt FN-gnuggistatueringar och FN-karameller. Kl. 
13.00 samlades vi på Linnéplatsen och gick sedan mot Plikta lekplats i Slottsskogen. 
Nästa tåg samlades kl. 17.00 på Götaplatsen och gick sedan ner till Drottningtorget. 
BodyShop hade bistått föreningen med ett par hundra papperspåsar i vilka vi lagt det 
material som delades ut - stort tack för detta. Alla påsarna gick åt och vi nådde således ut 



till en relativt stor mängd medborgare. Vi blev väldigt positivt och glatt bemötta och det 
hela var en lyckad dag.

Internationella Flickadagen, 11 oktober

Föreningen uppmärksammade dagen genom att några tappra representanter gav sig ut på 
Avenyn för att dela ut påsar med information om Flickakampanjen och lite annat 
matnyttigt. Iklädda banderoller gav de förbipasserande medborgare påsar sponsrade av 
SNÖ of Sweden, vilka tillsammans med Svenska FN-förbundet saluför det vackra 
Flickaarmbandet till förmån för kampanjen. Uppslutningen blev mindre än vi hoppats på, 
varför Sandra Alm och Joel Ahlgren förtjänar en extra eloge för sina väl mottagna 
insatser denna dag.  

Möte med Örjan Thunberg, Studieförbundet Vuxenskolan, 16 oktober

Föreningsrepresentanter träffade Örjan Thunberg för att diskutera eventuella framtida 
samarbeten. Utfallet blev positivt och föreningen fick information och erbjudande om att 
såväl starta upp studiecirklar som att nyttja lokaler.

Föreläsning om BA01 och diskussioner med Anders Person, Carl Johans 
Församlingshem, 23 oktober

Föreningen ämnade högtidlighålla FN-dagen genom att visa filmen om BA01 - den första 
svenska Bosnien-bataljonen - och diskutera vad Sverige kan - eller bör - göra i framtiden. 
Anders Person, med FN-erfarenhet från Libanon och Bosnien, skulle introducera filmen 
och medverka i diskussion om Sverige och FN:s roll i framtiden. Evenemanget fick dock 
ställas in i sista sekund då uppslutningen dessvärre blev alltför skral. Ett extra tack till 
Peter Walentin som ordnade med allt inför kvällen.

FN-dagens aktiviteter, 24 oktober

Älvstrandens bibliotek, Lindholmen

Under dagen fanns vi på plats i biblioteket. Såväl medlemmar som allmänhet var 
välkomna att komma förbi och tala med våra föreningsrepresentanter samt sitta ner och ta 
en fika i caféet. Filmen ”Ana fyller 14” visades två gånger. Besökarna fick tillfälle att 
botanisera bland olika broschyrer m.m. på vårt informationsbord, språka med en 
millenniemålsambassadör eller någon av våra föreningsaktiva.

Ebba Petterssons Privatskola

På skolan uppmärksammades dagen på olika sätt. Föreningens ordförande föreläste om 
FN för alla sjuor, åttor och nior, totalt 300 elever och deras lärare. Filmen ”Ana fyller 14”  
visades för några klasser och denna diskuterades sedan med respektive lärare. Under 
veckan lade några klasser även fokus på Världskoll. FN-flaggan var hissad, affischer 



fanns på plats och i personalrummet fanns bordsflaggor, FN-godis och diverse 
informationsmaterial.

För årskurs F-6 höll rektor Katarina Särnholm en presentation om FN. Föreningen hjälpte 
till med underlag för denna.

Hulebäcksgymnasiet

Föreningen inbjöds att fira FN-dagen tillsammans med Hulebäcksgymnasiet som är en av 
förbundets certifierade FN-skolor. Uppdraget var att föreläsa för fyra gymnasieklasser 
samt att ha information om verksamheten och kampanjer m.m. på plats. Ämnet för 
föredragen var mänskliga rättigheter, och föreningens MR-grupp fanns på plats och 
föreläste.

Svenska FN-förbundets folkrörelserepresentant 2014 till 
Generalförsamlingen, FN, New York - vår ordförande Annelie Börjesson, 
2-13 november

I november reste föreningens ordförande Annelie Börjesson tillsammans med den 
svenska riksdagsdelegationen till FN i New York. Annelie nominerades och utsågs av 
Svenska FN-förbundets styrelse till årets folkrörelserepresentant under våren, och innan 
avgång hölls ett möte med SFN:s generalsekreterare Linda Nordin och ordförande 
Aleksander Gabelic. Ett hedrande och mycket intressant uppdrag - för kort rapport om 
detta, vänligen se bilaga 1 i slutet av verksamhetsberättelsen.

Gadden, 12-13 november

Varje år håller Handelshögskolan en arbetsmarknadsmässa där många olika aktörer 
inbjuds att delta. Utställningar, föreläsningar, talare, mingel och workshops m.m. står på 
agendan, och studenter och potentiella arbetsgivare får ett utmärkt forum att mötas. 
Svenska FN-förbundet och Göteborgs FN-förening deltog tillsammans och nådde ut till 
många intresserade. 

Rollspel om Resolution 1325, 8 december

Vänligen se text som följer senare i berättelsen om 2014 års stipendium; Titti Wahlbergs 
rollspelsprojekt om Resolution 1325. 

MR-dagen, 10 december

Dagen till ära bjöd föreningen in till en föreläsning, utlyste Göteborgs FN-förenings 
stipendium för en bättre värld och julminglade bland pepparkakor, lussekatter och glögg. 
Jakob Sköld som är ansvarig för föreningens MR-grupp gav en föreläsning med titeln 
”Vilken roll har mänskliga rättigheter i världen?”. I all korthet tog den upp vad som 
fungerar på området och vad som inte gör det. Vidare utlystes Göteborgs FN-förenings 
stipendium för en bättre värld om 25.000 kr. Från och med denna afton var det öppet att 



söka. Julminglet och säsongsavslutningen erbjöd fika samt möjlighet för deltagarna att 
tala med representanter från styrelsen och ungdomssektionen. Vidare fanns föreningens 
egna julkort till försäljning - alla intäkter gick i år oavkortat till kampanjen ’Skolmat blir 
kunskap’.

SFN:s A-kurs, 16 januari

Förbundet höll en A-kurs på Ingrid Segerstedts gymnasium och föreningsrepresentanter 
fanns på plats för att presentera föreningens verksamhet och hur man kan engagera sig.

Nätverksmässan SPIRA, 26 februari

Spira är en stor nätverksmässa där studenter inom samhällsvetenskapen vid Göteborgs 
Universitet och näringsliv möts för dialog, nätverkande och för att knyta kontakter. 
Föreningen har representanter och informationsmaterial på plats och hoppas kunna sprida  
information om såväl FN, förbund och förening. Förhoppningen är också att rekrytera 
nya medlemmar.

FÖRENINGENS GRUPPER

Miljögruppen

Under 2014 träffades miljögruppen cirka en gång i månaden, med undantag

 för sommarmånaderna. Sammanlagt hade gruppen cirka 9 möten.

Utöver dessa möten så närvarade delar av gruppens medlemmar vid en föreläsning som 
hölls av Studiefrämjandet, med flera, där den mycket

 prominenta Polly Higgins talade om Ecocide. De var i samarbete med resten 

 av föreningen även ansvariga för evenemanget på världsmiljödagen den 5/6.

Gruppen tappade medlemmar under första delen av 2014, vilket försvårade arbetet och 
begränsade antalet möjliga projekt. Gruppansvarige vid detta tillfälle var Daniel Burgos 
Nyström, som trots det ringa antalet närvarande vid mötena lyckades starta ett 
insamlingsprojekt till förmån för småbönderna i Nyatoto. 5000 kr beviljades till projektet 
från Göteborg och Bohus distrikt och dessa pengar skulle gå till att trycka tygkassar.

Innan sommaruppehållet röstade medlemmarna i gruppen om Sandra Alm skulle ta över 
ansvarsposten. Gruppen valde in Sandra som ansvarig. Daniel Burgos Nyström lämnade 
därefter över ansvaret till henne. Gruppens fokus blev under andra hälften av 2014 att blir 
färdiga med tygkassarna som de beviljats pengar för. De är i skrivande stund färdiga för 
försäljning. Efter att ha fastställt vad de kvarvarande medlemmarna önskade sig för typer 



av möten började gruppen att få ihop en form av struktur som numera utgör 
verksamhetsplanen för 2015. / Sandra Alm

MR-gruppen

1. Fakta om året som gått
Antal möten: 8 
Antal föreläsningar: 1 heldag på Hulebäcksgymnasiet på FN dagen 24/10 med tre 
föreläsningar. 
Antal deltagare vid mötena: Sammanlagt har gruppen haft 70 besök på sina egna möten, 
dvs. exklusive kickoffen. Det är dock inte 70 olika personer utan samma personer har 
återkommit flera gånger. 
Huvudansvariga: Jakob Sköld och Linnea Krantz. 

2. Huvudansvarigas berättelse
År 2014 har varit ett år av lärande för MR-gruppen och dess ansvariga. Efter att gruppen 
legat i träda tog Linnea Krantz och undertecknad ansvaret för att starta upp MR-gruppen. 
Responsen och intresset för MR-gruppen har varit mycket stort och många oerhört 
intressanta och viktiga diskussioner har ägt rum både på möten och på föreläsningar. För 
att locka nya människor till mötena har huvudansvariga tillsammans med gruppens 
medlemmar haft tydliga och intressanta teman på mötena vilket förmodligen är en del i 
att mötena ofta varit välbesökta. Gruppen har även arbetat fram en egen föreläsning som 
heter Vilken roll spelar egentligen mänskliga rättigheter? Mailkontot 
mr.fngbg@gmail.com administrerar undertecknad, dock har den mesta kommunikationen 
angående kommande möten skett via Facebook gruppen FN-förbundets Göteborgs MR-
grupp.  

3. Beskrivning av genomförd verksamhet
- Februari: 13/2 Tema Sotji. 10 personer närvarande.
- Mars: 20/3 Tema: Feminism. Amany El Gharib palestinsk feminist pratade om 

kvinnors rättigheter i mellanöstern och kvinnors kamp under och efter arabiska 
våren. 18 personer närvarande.

- April: 17/4 Tema: Dödsstraff Fokus på händelserna i Egypten om vad FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna säger. Introducerar FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna. 4 personer närvarande.

- Maj: 7/5 Tema: Utveckling i Afrika Träffades på världskulturmuseet för att se 
utställningen Africa is a Great Country. Diskuterade vilka aspekter av MR som 
blir sämre respektive bättre i Afrika utifrån FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. 10 personer närvarande. 

- Juni, juli & augusti: Sommaruppehåll
- September: 22/9 Tema: Papperslösa flyktingar. Tittade på dokumentären ” Barn 

utan papper”. http://www.ur.se/Produkter/171824-Barn-utan-papper-Jag-reser-
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fran-land-till-land. Joel Ahlgren presenterade sin historia när han varit på ett 
kloster som tagit mot papperslösa flyktingar. Sedan diskuterade vi denna 
problematik. 11 personer närvarande.

- Oktober: Möte 20/10. Tema: Rasismens historia. Patrick Peippo föreläste och 
sedan hölls en intressant gruppdiskussion.  13 personer närvarande. 

- Föreläsning: 24/10. Hulebäcksgymnasiets uppmärksammande av FN-dagen. 
Johanna Lenell, Mersiha Muratovic och Jakob Sköld genomförde tre 
föreläsningar med temat Vilken roll spelar mänskliga rättigheter? 

- November: 11/11. Tema: Föreläsning för MR-gruppen. Mersiha Muratovic och 
Jakob Sköld höll föreläsningen Vilken roll spelar mänskliga rättigheter? För 
övriga gruppen. 4 medlemmar närvarade. 

- December: 3/12. Kickoff tillsammans med ungdomsstyrelsen samt övriga grupper 
och alla ungdomsmedlemmar. 

4. Verksamhetsplan för år 2015
Denna började diskuteras vid första mötet för 2015 som var 19 januari. 
Verksamhetsplanen är inte fastställd än och kommer diskuteras vidare vid mötet 17/2 
2015. / Jakob Sköld

Genusgruppen

Göteborgs FN-förenings grupp för genusfrågor startades under våren 2014. Det första 
mötet hölls den 20 maj där de diskuterade resolution 1325. 9 juni var det andra mötet som 
belyste abortfrågan. Därefter följde sommaruppehåll men gruppmedlemmarna 
uppmanades till att läsa Waris Diries bok ”En blomma i Afrikas öken” som skulle 
diskuteras senare. 17 september följde som höstens första möte och 13 oktober det andra. 
Under det mötet diskuterades Emma Watsons tal till de Förenta Nationerna samt boken 
”Jag är Malala”. 16 december hölls årets sista möte där aktiviteterna för 2015 
planerades samt presentation av den nya gruppansvarige. Gruppens aktiviteter har inte 
varit så konsistenta, mycket på grund av byte av gruppansvarig, men antalet medlemmar i 
gruppen har ökat stadigt. En facebook-sida för gruppen skapades i samband med dess 
uppstartande och där har medlemmarna delat material och evenemang med varandra 
konstant under hela året. Det finns ett tydligt intresse för denna typ av frågor, framförallt 
bland föreningens unga. / Klara Lindahl

Insamlingsgruppen

Gruppen sköter de insamlingsbössor föreningen har ute och ser till att de byts ut vid 
lämplig tidpunkt. Under året har vi haft bössor stående på Hemköp, Brogyllen och Lasse-
Majas Bageri och Café. Vi tackar för att dessa aktörer låter bössor stå framme till förmån 
för våra kampanjer, vilka under året varit Flicka och Skolmat blir kunskap. 
Insamlingsgruppen har också träffats vid några tillfällen för att tömma bössorna och 
räkna ihop medlen innan föreningens kassör satt in pengarna på respektive konto.

http://www.ur.se/Produkter/171824-Barn-utan-papper-Jag-reser-fran-land-till-land
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Skolinformatörsgruppen

Gruppen har under året föreläst på Nordlyckeskolan och Hulebäcksgymnasiet.

JULKORT, FOLKRÖRELSEREPRESENTANT OCH STIPENDIUM

Julkort

Föreningen har för fjärde året i rad tryckt upp egna julkort som vi sålt till förmån för 
välgörande ändamål. Årets intäkter gick oavkortat till Svenska FN-förbundets kampanj 
Skolmat bli kunskap, som varit föreningens huvudprojekt under detta verksamhetsår. Vi 
har sålt själva men även fått god hjälp av IKFF som sålde föreningens kort på 
Kronhusbodarnas julmarknad, samt av Guns Aromaterapi som haft kort till försäljning för 
föreningens räkning. Julkortsförsäljningen inbringade 4075 kr till Skolmat blir 
kunskapkampanjen - hjärtligt tack till alla som sålt och köpt kort.

Svenska FN-förbundets folkrörelserepresentant 2014 till 
Generalförsamlingen, FN, New York - vår ordförande Annelie Börjesson.

I november reste föreningens ordförande Annelie Börjesson tillsammans med den 
svenska riksdagsdelegationen till FN i New York. Annelie nominerades och utsågs av 
Svenska FN-förbundets styrelse till årets folkrörelserepresentant under våren, och innan 
avgång hölls ett möte med SFN:s generalsekreterare Linda Nordin och ordförande 
Aleksander Gabelic. Ett hedrande och mycket intressant uppdrag - för kort rapport om 
detta, vänligen se bilaga 1 i slutet av verksamhetsberättelsen.

Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld

Vi är väldigt glada att under 2014 och 2015 fått möjligheten att utlysa ett stipendium på 
upp till 25000 kr som föreningens medlemmar har möjlighet att söka. Syftet med 
stipendiet är att det skall främja projekt, internationellt utbyte eller studier kring de tre 
pelare på vilka FN:s verksamhet vilar (Fred, säkerhet och nedrustning, Utveckling och 
fattigdomsbekämpning, Mänskliga rättigheter och demokrati), eller på andra sätt verka 
för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Stipendiaten eller stipendiaterna tillkännages på föreningens årsmöte och förväntas ge en 
föreläsning om sitt projekt kommande årsmöte.

2014 års stipendium tilldelades Titti Wahlberg för hennes rollspelsprojekt om 
Resolution 1325. Den 8-9 december genomförde 100 elever/delegater på 
Hulebäcksgymnasiet FN-rollspelet utifrån resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 
Borgmästaren för fred på Orust, Bengt Torstensson, Annelie Börjesson och Klara Lindahl 
från Göteborgs FN-förening inledningstalade kl. 9 på måndag morgon i Kulturhuset och 
därefter började ungdomarnas pläderingar i Hulebäcksgymnasiets klassrum. Projektet 



blev mycket lyckat. Både elever och lärare uppskattade metoden, vilken ofta leder till ett 
brett samhällsengagemang i klasserna.

INSAMLINGSARBETE (Insamlingar per den 31 december 2014)

Föreningen har under året haft ett flertal insamlingsbössor utplacerade främst till förmån 
för ’Skolmat blir kunskap’-kampanjen. Dessutom har vi alltid haft med oss minst en 
bössa på de olika evenemang vi deltagit i. Vidare har föreningen designat och tryckt upp 
egna julkort som sålts till förmån för ‘Skolmat blir kunskap’ och vi har varit ute och 
föreläst. Dessa insatser har gett följande resultat:

-  Insamlade medel till ”Skolmat blir kunskap”: 6256 kr

-  Insamlade medel till ”Flicka”: 9192 kr

-  Insamlade medel till ”Röj en mina” 2746 kr

Sammanlagt har Göteborgs FN-förening under året samlat in 18194 kr till välgörande 
ändamål. Vi tackar alla som hjälpt till!

/ Styrelsen genom Annelie Börjesson



UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Våren:
Under våren 2014 hade Göteborgs FN-föreningsungdomssektion ett flertal aktiviteter. 
Klara Lindahl, Jakob Sköld och Anna Hagberg höll i fem föreläsningar på 
Nordlyckeskolan om FN:s struktur, historia och nutida konflikter, samt kort om FN-
förbundet. Andra kontakter med skolor under våren var Hulebäcksgymnasiet  där Klara 
Lindahl, Oskar Stigland och Tua Sandholm hade bokbord med Milleniemålsrören. Klara 
Lindahl, Jakob Theander och Oskar Stigland var även på Ingrid Segerstedts gymnasium 
och höll i sex stycken föreläsningar om FN-förbundet och våra kampanjer. 

Tua Sandholm startade ett samarbete med El-Sistema men på grund av brist på 
kommunikation och tid blev det inget med det samarbete under våren. Dock blev det  en 
uppstart av ungdomssektionens blogg där dagsaktuella ämnen skulle beaktas. Syftet med 
bloggen var att informera våra medlemmar vad som händer i föreningen och vad man kan 
engagera sig i då det saknades en gemensam plattform för ungdomssektionen och 
diskussionsgrupperna. 

Projektet National Model United Nations (NMUN) startade där vi först hade ett inledande 
möte för att avgöra om vi var intresserade och sedan fortsatte med planering och 
förberedelser inför projektet. De medlemmar ur styrelsen som valde att engagera sig i 
projektet var med på en loppis i Majorna för att samla in pengar till resan till New York. 

Ett samarbete med International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) 
inleddes där Göteborgs FN-förenings skulle stå som medarrangörer till AIDS-loppet. Det 
hölls flera möten och projektplanering utformades. 

Ungdomssektionen medverkade även under världsmiljödagen som anordnades av 
Göteborgs FN-förening i Botaniska Trädgården. 

Innan sommaruppehållet  avgick Anna Hagberg som ungdomsansvarig på grund av 
utlandsstudier och posten överlämnades till Klara Lindahl.

Hösten:   
Under sommaren slutade Tua Sandholm och Oskar Stigland i styrelsen och i början av 
hösten valdes tre nya ledamöter in: Olivia Andrén, Joel Ahlgren och Mersiha Muratovic.

Under hösten 2014 fortsatte även vårt  arbete med NMUN. Ansökningsformulär lades upp 
på bloggen och första augusti gick NMUN-gruppen igenom ansökningarna och 
kontaktade de personer som blev utvalda till att medverka. Därefter följde medverkan i 
ett  flertal loppmarknader, ansökningar om stipendium samt lektioner och andra 



förberedelser inför resan. Vi startade även en studiecirkel på studieförbundet 
Vuxenskolan. 

Ungdomssektionen var med i arrangerandet av evenemang under internationella barn-
dagen samt internationella flick-dagen som anordnandes av Göteborgs FN-förening. Flera 
representanter från ungdomsstyrelsen var även med i FN-förbundets monter på 
GADDEN (Handelshögskolans arbetsmarknadsdagar). Ungdomssektionen stod även vid 
en monter under Handelsskolans International Day under november månad. 

Året slutade med en kick-off 3 december som blev en riktig succé för ungdomssektionen. 
Kick-offen ägde rum i Fjällgatans lokaler där vi hade julmingel. Albert  Askeljung, 
ungdomssekreterare vid Svenska FN-förbundet, höll en föreläsning om karriär inom FN. 
Ansökningsformulär om platser till ungdomsstyrelsen lades ut på bloggen i samband med 
kick-offen.  

Under julhelgerna var det uppehåll och Linnea Krantz, vice ordförande, lämnade 
ungdomsstyrelsen.

Ungdomssektionen genom Klara Lindahl



BILAGA 1

Svenska FN-förbundets folkrörelserepresentant 2014 till 
Generalförsamlingen, FN, New York - vår ordförande Annelie Börjesson. 
Rapport:

Jag vill börja med att tacka så hjärtligt för att jag fick förtroendet att representera Svenska 
FN-förbundet på denna resa. Programmet har varit mycket givande, jag har lärt mig 
mycket och tror mig också ha bidragit en aning. Jag har också nätverkat och fått tillfälle 
att träffa en rad intressanta och kunniga människor.

Första delegationen, 3-12 november

Den grupp jag var med bestod av nio personer, varav sex riksdagsledamöter, två 
organisationsföreträdare och jag själv:

Lotta Finstorp (M)

Arhe Hamednaca (S)

Johan Hultberg (M)

Jan-Olof Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Tysklind (FP)

Cecilia Fahlberg (ordförande i Unionen) Margareta Hjorth (kanslichef för EU-nämnden)

Jag är glad att säga att jag hade turen att spendera detta program med en fantastiskt 
trevlig grupp människor. De uppvisade dessutom ett stort intresse för olika FN- relaterade 
frågor, de var vetgiriga och många intressanta diskussioner och tankar kom upp. Vi hade 
en mycket god dynamik i gruppen och en öppen dialog där alla tog ungefär lika mycket 
plats. Många goda skratt blev det också, och förutom att spendera de mycket 
innehållsrika och givande dagarna tillsammans umgicks vi också en hel del på kvällar 
och under helgen. Riksdagsledamöternas hotell visade sig dessutom ligga runt hörnet från 
mitt, så vi möttes även upp på morgnarna för att gemensamt gå till representationen.



Programmet

Årets program hade kortats ner något till att vara åtta dagar. Inga-Lena Bengtsson, som 
lagt schema och program sedan många år tillbaka, berättade att det skurits ner successivt 
från att först ha varit nästan tre månader (jag trodde att hon måste menat tre veckor, men 
det var verkligen tre månader) och att det i år var kortare än aldrig förr. Jan-Olof Larsson 
uttryckte då sin stora tacksamhet över att få ha åkt i år, då det nästa år sannolikt inte blir 
något om mönstret håller i sig (han sa detta med glimten i ögat, och vi andra höll med).

Även om dagarna var färre till antalet än tidigare så var de välfyllda, oerhört intressanta 
och mycket givande. Vi utgick oftast från den svenska representationen, vilken ligger på 
One Dag Hammarskjöld Plaza, 46:e våningen, för att antingen gästas av besök eller för 
att själva besöka någon. Programmet innehöll bland annat deltagande i representationens 
morgonmöten, Nobelmiddagslunch i svenska ambassadörens residens tillsammans med 
Paul Ladd som är Head of the Post 2015 Agenda Development Team på UNDP, Marie 
Jacobsson om folkrätt, FN:s arbete med ebolakrisen (med danska representationen och 
finske ambassadören m.fl.), Johanna Nilsson om MR, Unicef, European Delegation of the 
UN, Ulf Lindell om FN och nedrustningsfrågor, UN Women, Ms. Bangura (sexuellt 
våld), OCHA, International Peace Institute, Överste Claes Naréus om Sveriges och FN:s 
fredsbevarande verksamhet inkl. Mali, Polisrådgivare Dan Peterson om polis och 
krimvårdare i FN:s fredsbevarande operationer, samordnare av säk.pol. frågor Gunnar 
Aldén om säkerhetspolitiska frågor och aktuellt från SR, SG’s Climate Support Team, 
OHCHR, UNFPA, Chief Bela Hovy om migration, UNDP och Helen Clark, en udda 
lunch med biträdande myndighetschef Per Thöresson och Ms. Elizabeth Spehar som är 
Director på Department of Political Affairs, Tankesmedjan Security Council Report, 
WFUNA och Department of Peacekeeping Operations.

Sammanfattningsvis var det ett brett och givande program där vi fick inblick i en mängd 
olika områden av det komplexa FN-systemet. Vi blev varmt och hjärtligt välkomnade vart  
vi än kom - Sverige ligger ofta bland topp fem i givarligan - något som vi i delegationen 
kände stolthet över. Dock togs det under vårt utvärderingssamtal upp att det hade varit 
intressant att också få höra någonting negativt om Sverige (vi är ju inte felfria) samt om 
FN i sig. Det var ju en idel positiv bild som förmedlades överlag. Direkt efter 
utvärderingen träffade vi dock Bonian Golmohammadi från WFUNA, vilket kom att bli 
ett inslag som faktiskt gav en något annorlunda bild. Bonian presenterade en i vissa 
avseenden trög, ineffektiv och föråldrad organisation i behov av reformering. Han lyfte 
olika problem och utmaningar, samt WFUNA:s arbete med att försöka påverka processen 
till hur tillsättningen av kommande generalsekreterare bör gå till m.m. 
Riksdagsledamöterna uppskattade detta mycket då de till sist även fick ta del av sådant 
som inte bara gav en positiv och felfri bild av FN.



Highlights

1 *  Mötet med Ms. Bangura var absolut ett utav de inslag som berörde 
delegationen mest. Riksdagsledamöterna var nästintill gråtfärdiga och chockade. 
Jag är glad över deras reaktioner och uppriktiga vilja att försöka få till förändring. 

2 *  Mötet med Helen Clark var också något som utmärkte sig. Från början hade 
hon avsatt tid att träffa oss i tio minuter, men efter att ha besökt Sverige veckan 
innan blev det plötsligt 35 minuter, vilket vi alla uppskattade. Delegationen sade 
att ‘kan inte hon bli nästa generalsekreterare’. Gissa om de blev glada och 
exalterade när jag sa att hon var en av de tippade kandidaterna. 

3 *  Mötet med Bonian. Hans förmedlande av en mindre glorifierad bild av 
organisationen gav en bättre och mer rättvis helhetsbild av FN. Han påtalade 
självklart inte enbart negativa saker, men var nog den ende vi träffade som 
faktiskt tog upp konkreta utmaningar och problem också. 

4 *  För egen del uppskattade jag besöket på Unicef mycket liksom det på UN 
Women. Dock var det oerhört ledsamt att höra att kvinnlig könsstympning och 
barnäktenskap nu tenderar att öka istället för att minska. 

Agendan

De samtalsämnen som dominerade agendan var tveklöst Sveriges kandidatur till 
Säkerhetsrådet 2017-18 samt ebolasituationen. På den svenska representationen kom 
även statsminister Löfvens och drottning Silvias planerade besök att uppta alltmer av 
engagemanget under slutet av vårt program.

Vad gäller det förstnämnda diskuterades ämnet flitigt i både fikarum och andra forum, 
exempelvis när vi träffade våra nordiska kollegor. Såväl Finland som Island har på senare 
tid förlorat kandidaturer till SR och MR-råd, och den nordiska linjen uppfattas inte lika 
populär och omtyckt som tidigare. Det är främst afrikanska länder som inte uppskattar de 
frågor vi driver och hur - ’ni ska inte tro att ni är något, att ni alltid kan och vet bäst‘ 
nämndes som argument och attityd. Finland var i princip säkra på att komma med i SR 
senast och var mer eller mindre i chock efter att faktiskt ha förlorat. Sveriges chanser 
anses goda, men inte på något sätt självklara. Erkännandet av Palestina kom också på tal i 
många sammanhang, och tros ha en positiv påverkan på kandidaturen.

Hanteringen av ebolasituationen har FN som känt fått kritik för, och vi fick genom 
direktlänk samtala med en dansk representant på plats i Sierra Leone. Hon beskrev sin 
vardag, värmen, utrustningen, alla temperaturtagningar på sig själv, klorin, 
lokalbefolkningens kulturella seder och traditioner, begravningsteam och oerhört 
känslomässigt gripande fall och händelser. Jag passade också på att träffa en utav mina 
privata kontakter som jobbar med säkerhet i UNDP, och även han beskrev och underströk 



vikten av att samarbeta med lokalbefolkningen och att gå genom byäldste osv för att i 
mesta möjliga mån kunna arbeta på det sätt som sjukdomen kräver.

Som representant för SFN fick jag bland annat tillfälle att bidra med

1 *  att briefingen med Ulf Lindell kom till stånd (tack Jens för initiativet!). Detta 
blev en väldigt uppskattad session med intressanta och livliga diskussioner. Här 
ansågs jag sannolikt av de andra som mycket kunnig och i ämnet insatt, då jag 
försetts med frågor och information om såväl SHIRBRIG som EU:s Battlegroups, 
insatsen i Mali, Brahimis översyn av UN Peacekeeping, och kommande 
måndagsmöte m.m. 

2 *  att peu en peu vid lämpliga tillfällen upplysa om våra kampanjer Flicka, 
Skolmat och Röj en mina (Flicka-armbandet fick mycket uppmärksamhet). 

3 *  att upplysa delegationsmedlemmarna om allt möjligt gällande vårt förbund och 
vår verksamhet. Överenskommet är att jag skall också skall skicka dem var sitt 
infopaket. 

4 *  att det uppskattade mötet med Bonian kom till stånd. Detta fanns inte med på 
programmet varför jag hörde med de andra om de var intresserade att få veta mer 
om WFUNA och vår organisation. De ville de gärna, varvid Inga-Lena 
tillfrågades om möjligheten fanns. Hon i sin tur kontaktade Bonian, vars besök 
blev mer än lyckat. 

5 *  att vi inom en relativt snar framtid förhoppningsvis kommer att kunna bilda en 
FN- grupp i Riksdagen. En sådan finns inte idag, och då intresset för FN-frågor 
var så stort bland ledamöterna togs tillfället i akt att föreslå detta. Även den 
representant från UD som var med de sista två dagarna (Margareta Hjorth ersattes 
av Ludwig Höghammar Mitkas) är positivt inställd och är för övrigt den som har 
stadgar m.m. till detta. Ett möte i Riksdagen där SFN och UD är med kommer 
förhoppningsvis att hållas inom en överskådlig framtid. 


