Verksamhetsplan 2010
Här kan du ta del av vår verksamhetsplan för 2010
Förutsättningarna för föreningens fortsatta verksamhet och utveckling kräver ett ökat engagemang av
föreningsmedlemmarna/organisationer och institutioner samt ett fortsatt engagerat stöd från Strängnäs kommun.
FN-föreningens ekonomi är god. Fortfarande gäller att genomförandet av nedanstående förslag till plan är i hög
grad beroende av fyra faktorer:
1. Ökat medlemsantal och ökat medlemsdeltagande i föreningens arbete
2. Information och kunskap om olika konflikter och konfliktområden i världen
3. Ekonomiska möjligheter för genomförande av projekt såsom t.ex. FN-dagen
4. Föra ut FN-föreningens olika verksamheter bl.a. i kommunens skolor genom projektsamverkan t ex i
millenniemålen, barnens rättigheter och mänskliga rättigheterna.

1. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)
Mänskliga rättigheter är grundläggande för människors liv i alla länder. MR ser emellertid olika ut, uppfattas olika
och genomförs olika av varje land. Huvuddelen av världens länder har antagit FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna och anser oftast att ”bestämmelserna” tillämpas!! Brister i fråga om mänskliga rättigheter har stor del
i de våldskonflikter som förekommer världen över. FN-föreningen skall därför delta i aktuella arrangemang
avseende MR och öka kunskapen hos alla medlemmar om olika MR-relaterade problem.

2. BARNENS RÄTTIGHETER
Barnkonventionen skrevs av FN så sent som november 1989. Barnens rättigheter handlar om att respektera och
stärka barnen som individer med egna mänskliga rättigheter och att garantera dem skydd och om-sorg.
Idag har alla länder utom USA och Somalia ratificerad konventionen.
Trotts detta är barnens situation i många delar av världen helt oacceptabel.
Det förekommer på många håll i världen barnarbete, sexhandel med barn, i många konfliktområden blir barnen
kidnappade och utnyttjade som barnsoldater eller slavar. Det är vår plikt att inom FN förening verka för och sprida
kunskap om barnens rättigheter.

3. MILJÖ OCH KLIMATFRÅGAN
Miljö och klimatfrågan med dess koppling till möjligheten att uppnå Millenninemålen står högt på agendan..
Strängnäs FN-förening avser att fortsätta driva frågan under 2010. Arbetet kommer att indelas i fortsatt
kunskapsuppbyggnad och projektarbete.
I ett nästa steg kan man enskilt eller gemensamt driva olika former av informationskampanjer, möten och
debatter.

4. AKTUELLA INTERNATIONELLA FRÅGOR.
FN-föreningen måste hela tiden försöka följa FN och dess fackorgans arbete.
FN:s kalendarium innehåller ett antal internationella dagar som föreningen använder i sitt arbete. FN-dagen,
Familjedagen, Fredsdagen och Mänskliga rättigheters dag är exempel härpå.
FN-föreningen har alltsedan starten 1984 uppmärksamt följt och arbetat för att på olika sätt påverka opinionen.
Det är med beklagande man kan konstatera att de flesta konflikterna kvarstår år efter år. Konflikten IsraelPalestina har intensifierats och något seriöst försök till dialog har ännu inte setts till.
Kärnvapenfrågor i Irak och Nordkorea är högaktuella, Afghanistan kriget kräver ständigt nya offer, både hos de
fredsbevarande och terroristbekämpande styrkorna som hos den lokala befolkningen.

I övrigt föreslår styrelsen att föreningen skall, efter bästa förmåga, följa händelserna i alla konfliktområden liksom
den ökande internationella terrorismen.

5. PROJEKTSAMVERKAN.
Att samverka med anslutna organisationer och institutioner om olika projekt i anslutning till aktuella dagar i FNkalendern är till gagn för alla medverkande. Styrelsen avser att försöka öka samarbetet. Likaså samverkan med
andra organisationer/institutioner som har ideell och internationell verksamhet som mål.

6. UNICEF.
Den sedvanliga försäljningen av UNICEF-produkter under Strängnäs Marknad i oktober samt Julmarknaden i
Mariefred anser styrelsen skall fortsätta. Försäljningen vid Strängnäs bibliotek fortsätter också. Det är också
önskvärt att anslutna organisationer öppnar sina mö-ten/kanslier för UNICEF-försäljning! UNICEF-material kan
erhållas från FN-föreningen liksom katalog över det material som är aktuellt.
Medlemmar som vill medverka i försäljningsarbetet för FN:s Barn-fond välkomnas med glädje.

7. ÖKAT ANTAL MEDLEMMAR
Möjligheten att nå ut till människorna och föreningens ekonomi är direkt beroende av hur många medlemmar FNföreningen består av. Därför skall varje tillfälle att engagera flera enskilda och organisationer tas tillvara, främst i
föreningens olika verksamheter.
Varje medlem får kontinuerlig information genom tidningen Världshorisont som skickas till medlemmarna från
förbundskansliet.

ÖPPNA STYRELSEMÖTEN FÖR ALLA MEDLEMMAR!
Dessa är avsedda för snabb ömsesidig information till/från medlemmar/SFN. Full yttrande- och förslagsrätt
tillämpas.
En sammanställning av aktuella dagar från SFN kompletterad med lokala dagar avser styrelsen att ta fram i form
av en informationsbroschyr.

EKONOMISK PLAN
Budgetförslag för 2010.
Nedan redovisad budget är avsedd för att kunna hålla igång verksamheten på en blygsam nivå.

Ta del av ekonomi i textform (PDF-fil, 21,1 kB)

KOM IHÅG!
•

Att ingen stats eller organisations vilja att fungera till sina medbörjares och medlemmars bästa kan
åstadkomma detta UTAN DERAS AKTIVA STÖD.

•

Att det gäller att ta vara på alla tillfällen till insatser, stora som små, för för-verkligandet av innebörden i FN:s
stadga i skenet av elden i symbolen för Mänskliga Rättigheter!

•

Att det är vi engagerade medlemmar som skall tala om för FN-förbundet vad vi vill skall ske!

Kära medlemmar!
Tag väl vara på era rättigheter att vara med i arbetet för fred och medmänsklighet!
Alla är välkomna i vår gemenskap
Styrelsen

