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SAMMANFATTNING:FN-FORUM STOCKHOLM 10-11/5  2014 

Lördagen 10/5-14 samlades ca 200 FN-ombud från runt om i Sverige till FN-Forum i Finlandshuset i 

Stockholm. Temat var ”Milleniemålen” (2000-2015), samt dess globala uppföljningsprogram ”Post 

2015”.  

Lörd. 10/5-2014 

 Alexander Gabelic hälsade välkomna och berättade vad vi kunde vänta oss under detta 

forum. 

 

 Hillevi Engström, biståndsminister, invigningstalade: Berättade om Sveriges bidrag och 

insatser när det gäller bistånd, att vi är bland de bästa i världen med vårt 0, 7 % av BNP-mål 

i bidrag. Tog även bl.a. upp att målen gällandes Bekämpning av Fattigdom, samt att Säkra 

en Miljömässigt Hållbar Utveckling blir förenade till 1 post på dagordningen för ”Post 

2015”. Dessutom berättade hon att ca 1 ½ miljard människor idag lever i våld- och 

konfliktsområden., och att detta kan vara ett av de största hindren att hitta lösningar på 

Fattigdomsbekämpning. 

 

 Nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder pratade om ”Utvecklingens 

Drivkrafter”. Tog upp bl.a. att BNP egentligen är en dålig måttstock på utveckling och 

menade på att man istället ska titta på ”Human Capabilities” , såsom ”Socialt Kapital”  (i 

civilsamhället). Han menade även på att biståndet har en minskande del i utvecklingen i 

utvecklingsländerna, och att detta även kan bero på att privata ekonomin (”marknaden”) 

blir ”subventionerad” via bistånden, vilket är fel. För att uppnå ”Global Rättvisa” måste det 

skapas legitimitet för detta i FN (globalt finns ingen ’advokat’ som utvecklingsländerna kan 

vända sig till). För att få viss rättvisa menade han på att ’global beskattning’ av 

multinationella aktörer behövs. 

 

 Monica Lorensson (ansvarig för UNDP:s/FN:s Utvecklingsprogram i Sverige): Berättade mer 

ingående om Milleniemålen, som blev 8 st. till slut (med 18 st. ’indikatorer’ inbakade i 

dem). Miljömässigt Hållbar Utveckling är det mål som inte uppnåtts./Endast 5 länder har 

uppnått målet med 0,7 % av BNP i bistånd: Sver./Danm./Norg./ Engl./Luxemb.  Processen 

med att utforma ”Post 2015”-agendan är bred; ca 2 miljoner människor världen runt har 

tyckt till om detta. (Går att gå in på www.theworldwewant 2015 ; och/eller  

www.milleniemålen.nu (monica.lorensson@undp.org 

 

 Ulf Flink (samordningsspecialist för FN i Liberia) berättade om sitt och FN.s arbete där nere. 

Berättade om stora svårigheter, men även en del framgångar för FN:s arbete i ett land som 

genomlidit inbördeskrig, svält och andra katastrofer, och där 63, 8 % av befolkningen lever 

under fattigdomsgränsen  (på 1 US Dollar/dag). 

 

http://www.theworldwewant/
http://www.milleniemålen.nu/
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 Inspirerande videosamtal från Anna Brandt, Sveriges ambassadör för Post-2015; tog bl.a. 

upp att ”Post 2015”-processen driver 10 nya delmål + delmål (och där klimatfrågan – som 

även ska avhandlas i ett internationellt möte i Paris 2015 - också  ska ingå i ”Post 2015”-

agendan). 

 

 Carolina Klüft: (FN:s goodwillambassadör) – tog upp ”Varför det är viktigt att sätta upp 

mål”. Hon använde sig av metaforen av en cykel/cykelfärd, med de olika momenten där 

som bild för motivation för, uppsättande av, och färden mot ett MÅL. Hon använde 

erfarenheter hon själv gjort i dessa processer. Bra och kul! 

 

 Panelsamtal: (Maria Andersson – RFSU; Stellan Arvidsson Hyving – SIDA; Ulf Flink – FN i 

Liberia; Aleksander Gabelic - FN-förbundet; Ulrika Rönmark – Ung Minoritet; Thomas 

Wiklund – UD). Samtal om utbildning för alla; jämställdhet och kvinnors rättigheter; 

klimatförändringar; demokrati- och mänskliga rättigheter; konfliktdrabbade länder, och 

ungas perspektiv. Många intressanta synpunkter och tankar, också för att få  

 

 Workshops om perspektiven som inte får glömmas bort (i olika rum): Bra intressanta 

diskussuioner 

 

 Linda Nordin: Berättade också om FN-förbundets arbete med ”Post 2015” – tog upp att FN 

också måste förändra sin struktur, för att kunna bli effektiva och nå upp till satta mål. 

 

 Mingelmiddag: Tema Flicka – Underhållning/Sång av Anna Bergendahl och också 

uppläsande av FN-kampanjens innehåll angående detta område. Även mingel med tid för 

avslappnade diskussioner och sammanfattningar av dagens aktiviteter. Dessutom 

underhållning i form av trollerikonstnärer som gick omkring och underhåll olika grupper i 

lokalen. Mycket trevligt och en bra avslutning på en intressant dag. 

 

Söndag 11/5-2014 

 Yasmine Sherif (UNDP-representant i Jordanien – via video). Berättade bl.a. om FN:s 

utvecklingsprogram – 1) Säkerhet; 2) Utveckling; och 3) Mänskliga Rättigheter. Tog bl.a upp 

konflikten  i Syrien. Berättade även att mindre än ½ % av FN-soldater i Afrika är från EU… 

(många är från Pakistan och Indien, och av skiftande utbildningskvalité).  

 

 Linda Nordin - tog upp det viktiga sambandet mellan Fred, Utveckling och Mänskliga 

Rättigheter.  

 

 Milad Mohammadi: - ”Varför gör du det du gör?”. Föreläsning/monolog (utan 

prsentationstekniska hjälpmedel). Berättade sin historia, från det att hans far kom hit till 

Sverige från Iran, och fick ge upp sina drömmar, till hur han och familjen kom till Västerås, 

och hur hans föräldrar totalt offrade sig för att han själv skulle få en chans att lyckas i 

Sverige, och hur han sen lyckades komma in på Handelshögskolan i Stockholm, och 

lyckades ta 2 st. magisterexamina, och sedan lyckats skapa egen verksamhet, och fått en 
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utmaning av norske Peter Stordahl att tala på Friends Arena inför 3000 företagsledare. 

Vilket han gjorde med den äran. Han ringde upp sin mamma på mobilen och vi fick alla 

applåderat henne och hennes fantastiska insats för sin son. Hans tema var att man måste 

veta vad man vill, att ”allt” går att göra/genomföra bara man vet vad man vill och aldrig 

ger upp. Idag har han eget företag och jobbar även inom Nordic United (?). Fantastisk 

talare, och knappt ett öga var torrt efter hans berättelse! Vi beslöt att försöka få honom till 

distriktsföreningen Bohuslän, i ett samarrangemang framöver. 

 

 Visning av film – ”Bataljonen som blev större än missionen” (Emma Skeppström - 

analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut FOI; Peter Larsson – fd. FN-officer, 

regissör/producent till filmen).  En dokumentärfilm om den första svenska FN-bataljonen  

på Balkan, BA01, som placerades där september ´93 – Oktober ´94, via UNPROFOR. 

Intervjuer med de inblandade svenska  militärerna (och andra, bl.a. journalisten Johanna 

Hildebrandt som var med i stridsvagnarna då) varvat med filmat material från Bosnien. Det 

var svårt att komma ner dit (speciellt efter massakern i Stupni Do där muslimer dödats 

urskillningslöst), och när de väl var på plats så började strapatserna på riktigt; de blev 

hotade, beskjutna, etc. när de försökte hjälpa den civila lokalbefolkningen. Till slut blev 

läget så tillspetsat att de var tvungna att försvara sig mot diverse 

soldatgrupperingar/rövarband där, och de blev sedermera kända som ”the Shoot Back 

Batalion”. Detta gjorde att de så småningom vann respekt, såväl bland de stridande 

parterna som från FN-soldater från andra, större länder. Filmen var väldigt bra/stark, och 

efteråt följde en liten paneldiskussion med bl.a. Peter Larsson (som var på plats i Bosnien 

under denna tid), och Emma Skeppström. Vi fick bl.a. veta att det idag finns ca 80.000 FN-

soldater runtom i världen på olika uppdrag; de flesta av dessa kommer från Pakistan. Men 

man siktar mot många fler, och vill gärna ha ”Integrated Missions”, dvs. samarbete med 

lokalbefolkningen. Det följde även en mentometerfråga ang. huruvida FN-soldater skulle 

ha/få mandat att mer aktivt försvara sig/lokalbefolkning via att ge eld då det behövdes 

(som den svenska FN-bataljonen i Bosnien till sist gjorde.). Majoriteten av publiken tyckte 

detta. 

 

 Work shops i 2 grupper (1) FN:s nya roll i östra Kongo (Emma Skeppström), samt (2) 

Världskoll (Anders Sylvan: projekthandläggare på FN-förbundet). I den andra diskuterade vi 

frågeställningarna: 1) Vad är viktigast: politisk frihet eller social utveckling? (”de hör ihop”); 

och 2) Hur kan demokrati bidra till social utveckling? (”självklart”; via frihet att rösta på 

olika alternativ, diskutera fritt, etc.). 

 

 3) Teater – ”Mördarnas Barn”: fiktiv pjäs om ett gäng barn i Rwanda som väntar på att 

deras frisläppta fädrar (som var med och mördade Hutsier) ska komma hem, och vilka 

konflikter som uppstod då. En ung skådespelargrupp som gjorde en fantastisk uppspelning, 

med mycket tänkvärdheter om ”våld som föder våld, går i arv”, etc. 

 

 En sista gemensam aktion: # ”Bring Back Our Girls” – Gemensamt foto med anledning av de 

kidnappade skolflickorna i Nigeria. Vi skickade en gruppbild med 200 st. deltagare som höll 

upp skyltarna och la upp den på FM-forums Twitter-konto/hemsida. 
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 Aleksander Gabelic och Linda Nordin avslutningtalade, och hela styrelsen/organisationen 

avtackades. Avslutningsmingel med fika. 

 

 

På det stora hela var FN-forum 2014 en väldigt angenäm och välarrangerad tillställning. Det var en 

öppen och generös atmosfär, som sig bör; ”alla kunde tala med alla”, och det gavs tillfällen även till 

små informella diskussioner även mellan de olika passen. I och mellan passen var det också en hel 

del omröstningar med mentometer-knappar, där vi fick uttrycka våra åsikter och vara med och 

påverka (även till ”Post 2015”). Vi hade även lite små samtal inom FN-gruppen Göteborg och Bohus 

och Stenungsund, och några kommer också till Stenungsund 21/5, för att lyssna på Petter 

Ölmunger berätta om idén om ett FN:s världsparlament. 

 

Jimmy Lövgren 

Via STO FN-förening/Göteborgs- och Bohus FN-distrikt 

 

 

 


