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Utbildning 

Under verksamhetsåret har ett flertal utbildningstillfällen erbjudits. Den 28 april 2011 hölls en 

föreläsning på Reveljen med Operation 1325 som är en förening som arbetar med bland annat 

informationsspridning om kvinnors deltagande i fredsprocesser. Sollefteås FN förening och 

UNICEF grupp i samarbete med RKUF bjöd in hela regionen till denna föreläsning och ett 20 

tal personer deltog. Under dagen fick vi ta del av seminarium, förläsningar och en avslutande 

film. Föreläsarna var kunniga och öppna för alla de diskussioner som kom upp under dagen, 

daltagarna var mycket nöjda. För att kunna finansiera detta projekt använde vi oss av Ungt 

projekt. 



Den 8 oktober åkte tio medlemmar för att gå på den internationella temadagen ”Romer i 

tiden” i Härnösand. Det var Hans Calderas från Romskt Kulturcentrum i Stockholm som 

föreläste om Romers situation i Sverige. Detta var ett samarbete med S-kvinnor, Partidistriktet 

i Västernorrland och FN- distriktet i Västernorrland som årligen samarbetar för att hålla i 

dessa internationella temadagar. Dagen var mycket uppskattad bland medlemmarna och vi ser 

fram emot nästa internationella temadag. 

En av våra stora satsningar detta år var en B-kurs för våra medlemmar. Den 15 oktober höll 

FN förbundets interna utbildningsprogram FN-ABC, en kurs i fred, säkerhet och nedrustning 

där 15 av medlemmarna i Sollefteå FN-förening deltog. Kursen behandlade ämnen 

somkärnvapen och kärnvapennedrustning, skyldighet att skydda och arbetet för att förbjuda 

personminor och klustervapen. Tack vare det stora intresset finns nu diskussion att anordna en 

B-kurs i Sollefteå.  

 

Mercedes Lopez, Jesper Öberg och Emelie Bjällfalk under en av FN förbundets B-kurser med Berith Granath. 

Erfarenhetsföreläsningar 

I november fick vi möjlighet att inbjuda Katarina Sandström som arbetar som fredsobservatör 

i Colombia för KFR, Kristna Fredsrörelsen. Under kvällen fick vi lära oss om Colombias 



historia, kriget och vad det innebär att arbeta som fredsobservatör. Erfarenhetsföreläsningen 

var inspirerande och det var ett tjogotal nöjda medlemmar som deltog.  

UNICEF 

Under verksamhetsåret har 2 nätverksträffar hållits. Den första nätverksträffen anordnades i 

mars där UNICEF-ansvarig Mirja Gångare och medlemmen Frida Holm deltog. Den andra 

träffen ägde rum i september där Mirja Gångare och FN-föreningens ordförande Emma 

Barkström var närvarande. Nätverksträffarna var uppskattade då tillfällen ges att träffa andra 

UNICEF-grupper, diskutera gemensamma problem och utbyta erfarenheter.   

Den 16 april anordnades den stora säljardagen runt om i Sverige. Sollefteås UNICEF-grupp 

deltog i Sundsvall där vi bidrog till ansiktsmålning i Birsta City. Syftet var att uppmärksamma 

UNICEF:s arbete och att sälja pinns för att få in pengar till deras projekt. 

 

Frida Holm och Emma Barkström målade ansikten under Stora säljardagen i Sundsvall. 

En återkommande aktivitet för UNICEF är Soft-Toy helgen på IKEA där vi hjälper till att 

sälja mjukisdjur där 10 kronor går till UNICEF:s arbete. Detta år deltog 5 medlemmar i 

försäljningen på IKEA i Sundsvall den 27 november.  



Studiecirklar 

I höst återupptog vi studiecirklar som i år fick baseras på SVT:s Korrespondenterna. Dessa 

studiecirklar har varit ett givande forum där man fått möjlighet att diskutera kring aktuella 

frågor. Vi har även valt att variera dessa studiecirklar med intressanta dokumentärer såsom 

Bananas och Darfur. Studiecirklarna har även bidragit till att medlemmarna fått möjlighet att 

träffas och lära känna varandra. 

Informationsspridning och samarbete med andra föreningar 

Sollefteå FN förening och UNICEF-grupp har även varit med och arrangerat en temadag den 

14 april kring krig och fred på förfrågan av rektorn på gymnasiet Gudlav Bilderskolan. 

Problem med värdegrund och rasism ledde till ett samarbete med andra lokala föreningar som 

RKUF och Umeå universitet. Dagen har uppmärksammats i Världshorisont samt lokala 

medier och har nu blivit ett återkommande arrangemang på skolan. Dagen började med en 

erfarenhetsföreläsning om rasism och fortsatte sedan med workshops där materialet från FN i 

skolan användes som grund. Tack vare allas engagemang anordnades en ny temadag den 12 

oktober vilket har uppskattats både hos elever och personal på skolan.  

 

 

 



En av de olika övningarna under GB-dagen.  

Under hösten hölls ett informationsmöte om FN för SFI och andra utbildningar på reveljen. 

Det är viktigt att inkludera människor från andra länder då många har kunskap och 

erfarenheter om FN arbete i andra länder. Detta är även ett sätt att integrera människor med 

olika bakgrund i samhället. Mötet var uppskattat och vi fick fler medlemmar.  

Vår förening ser många positiva fördelar med att samarbeta med andra föreningar i Sollefteå 

därför skickade vi ut informationsbrev om vilka vi är och om vår verksamhet till ett dussin 

andra föreningar i Sollefteå. Vi hoppas på att samarbetet med andra föreningar förankras och 

består. Exempelvis har vi haft kontakt med MIROI, samt Sollefteå kommun om mångfald.  

 

Ett samarbete med Röda korsets ungdomsförbund, en manifestation om barnsoldater.  

Uppmärksammade dagar 

Den 24 oktober uppmärksammades FN-dagen. Vi fanns på Orrtorget där det bjöds på fika, 

musik, ansiktsmålning och insamling till våra projekt. Dagen var uppskattad av både 

Sollefteåbor och medlemmar med en gynnsam insamling. 



 

Esbjörn Edvinsson under FN-dagen.  

Projekt 

I år har vi fått ta del av ett nytt projekt Flicka som handlar om att satsa på flickor som är ett av 

de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Svenska FN-förbundet vill därför 

med kampanjen Flicka belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och 

samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.  



 

Bild lånad från fn.se  

Röj- en-mina projekt ligger fortfarande på is men det finns planering på gång kring 

projektet.Kampanjen syftar till att öka kunskapen om de allvarliga konsekvenser minor och 

OXA (oexploderad ammunition, t.ex. klusterbomber) får i drabbade länder, att stärka 

opinionen mot minor och OXA samt visa sambandet mellan minröjning och utveckling i ett 

samhälle och därigenom engagera människor och organisationer i arbetet för en minfri värld. 

För tillfället finns några bössor utplacerade som går till Skolmat blir kunskap. Detta projekt 

syftar till att bidra till minskad fattigdom i världen och att fler barn får möjlighet att gå i 

skolan. Genom kampanjen stödjer Svenska FN-förbundet FN:s världslivsmedelsprogram, 

WFP. 

Medlemsvärvning 

Vi jobbar alltid aktivt med medlemsvärvning men det var under medlemsmötet den 21 

september fick vi chansen att värva fler medlemmar till vår förening. Denna dag valdes även 

4 suppleanter in i styrelsen.  

Sociala medier 

Ett sätt att nå ut till våra medlemmar och kommunicera är via sociala medier. I år har vi satsat 

på att använda oss utav Facebook, krisochkonflikt.nu samt vår egna mail och hemsida. 



FN forum 

Nästan hela styrelsen närvarade vid FN-forum den 14-15 maj i Stockholm. FN-forum är en 

nationell mötesplats för alla som är intresserade av FN-frågor och arrangeras mellan FN-

förbundets kongresser. Forumet vänder sig till den svenska FN-rörelsen och dess 

medlemsorganisationer, men är även öppet för forskare, experter och beslutsfattare. Syftet är 

att engagera så många som möjligt i dialog, fördjupning och engagemang kring aktuella FN-

frågor och Svenska FN-förbundets verksamhet.Denna helg var fullspäckad med workshops 

och seminarier.Vi fick tillfälle att nätverka med andra föreningar samt få inspiration för det 

kommande året. Sollefteå FN-förening uppskattar detta event. Emma Barkström, Mekonen 

Bereke, Mirja Gångare, Andreas Persson och Bekele Jirata närvarade under denna helg.  

Distriktet 

Början av 2011 träffades distriktet Västernorrland i Härnösand för årsmötet där Emma 

Barkström och Tove Wikström närvarade. Emma Barkström valdes till ledamot och Ida 

Andersson valdes till suppleant. Den 11 december hölls ett till distriktsmöte för 

Västernorrland. Dessa gynnar samverkan med de andra FN-föreningarna i Västernorrland. 

Ekonomi 

Vi har under året sökt både Ungt projektbidrag, Projektbidrag och bidrag från kommunen. 

Detta tillsammans med medlemsavgiften bidrar till att vi har en god ekonomi.  
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