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Inre verksamhet 2021
● Styrelseträff

1 st ordinarie styrelseträff
● Styrelsemöten

16 st ordinarie styrelsemöten

● Medlemsmöten
3 st ordinarie medlemsmöten

● Kick-off (2021-01-18)
● Föreningen hade kick-off genom en digital föreläsning med Malin Åberg Aas, senior

rådgivare i Agenda 2030 på Svenska FN-förbundet, om de globala målen.

● Årsmöte (2021-02-21)

● Sommaravslutning (2021-06-05)
Styrelsen träffades för att ha picknick och spelade kubb. Detta för att fira det gångna året och
gemensamt blicka tillbaka på allt som genomförts under föreningens verksamhetsår.

● Kick off Molinders mysterium (2021-10-03)
Styrelsen “kickade off” höstterminen med att bjuda in medlemmar och intresserade personer
av att bli föreningsaktiva genom göra ett escape room utomhus för att öva på sina
samarbetsförmågor och öka intresse för engagemang.

● Extrainsatt årsmöte (2021-10-11)
Då flera ledamöter hoppade av hade vi ett extrainsatt årsmöte. Detta även för att skapa en
möjlighet för att välkomna nya medlemmar som velat engagera sig som ledamot i styrelsen.

● Vinteravslutning (2021-12-13)
Mot slutet av året samlades styrelsen och gemensamt firade den gångna hösten. Detta över lite
julmust och lussebullar.
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Yttre verksamhet 2021

● Välkomstmässa VT21 (2021-01-29)

På grund av pandemin hölls välkomstmässan digitalt på Zoom. Vi skulle ha varit med i

ett eget Zoom-rum för att prata med nyfikna personer men vi hade inte möjlighet. Istället

lade vi upp en länk till all vår relevanta information om vilka vi är och vad vi gör.

● Samiska nationaldagen (2021-02-04)

Föreläsning med Lena Maria Nilsson som hölls för att uppmärksamma samers förtryck

och rättigheter. Förhoppningen med föreläsningen var att framföra det förtryck som ännu

fortgår, men även att ge förslag på direkta åtgärder medlemmarna kunde ta del av för att

göra skillnad.

● Inlägg på sociala medier för att uppmärksamma FN-dagar (2021-03-01- 2021-06-30)

Föreningen uppmärksammade årets aktuella FN årsdagar genom inlägg på sociala

medier. Detta för att sprida kunskap om dessa dagar, samt varför de är viktiga att belysas.

Vilket skedde via föreningens plattformar.

● Women’s Rights Day (2021-03-08)

För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen höll föreningen en digital

föreläsning tillsammans med Operation 1325. Det blev en lyckad föreläsning som

berörde frågor kring kvinnors villkor i ledande positioner, i synnerhet säkerhetsstyrkor.

● Introduktionsvideo med styrelsen (2021-03-17)

Den nya styrelsen presenterade sig genom en video som lades upp på sociala medier.

● De ukrainska soldaterna: Livet efter kriget (2021-04-13)

Föreningen höll en spännande lunchföreläsning på zoom där Sida- alumnen Anita

Omerbasic gästföreläste om ukrainska soldaters återanpassning i samhället efter krig, i

synnerhet kriget mellan Ukraina och Ryssland, samt vilka utmaningar och möjligheter det

innebär.

● Kongokrisen: FN, stormakterna och svenskar i strid (2021-04-19)

Krigsveteranen Bo Wilder bjöds in av föreningen och höll en digital föreläsning om hans

personliga erfarenheter från sin medverkan i Kongo-krisen, samt vad det innebar att vara

ung soldat i Kongo under den tiden.

3



Umeå FN-förening
Organisationsnummer: 894003-4344

● I skuggan av krig och politisk kris: så bygger kvinnor fred i vardagen i Myanmar

(2021-05-10)

Denna digitala lunch-föreläsning var en av två föreläsningar som hölls i föreningens

Myanmar - månad. Den första gästades av universitetslektorn i freds och konfliktstudier

Elisabeth Olivius. Där berättade hon om den aktuella situationen i Myanmar samt om

kvinnors nödvändiga roll i fredsbyggandet där. Det var en givande föreläsning som

belyste en djupare dimension om kvinnors potential att skapa hållbar fred.

● Myanmar: Statskuppen, det civila motståndet och Sveriges bistånd (2021-05-20)

Till avslut för föreningens Myanmar-månad hölls en föreläsning om landets nuvarande

läge i förhållande till den tidigare militärmakten. På grund av den dåvarande pandemin

hölls föreläsningen på zoom, där den tidigare verksamma biståndschefen för Myanmar,

Anders Frankenberg, deltog och berättade om landets civila upprorskampanjer för

demokratisering samt om Sveriges biståndsstategi för landet. Det var ett uppskattat

evenemang där många medlemmar deltog och ställde frågor.

● Debatt: skapar de globala målen fred och säkerhet? (2021-09-15)

Föreningen arrangerade en debatt mellan Svenska FN-förbundets seniora rådgivare i

nedrustningsfrågor, Jens Petersson, och Sida Alumnen Alice Wadström. Debatten

handlade mest om det globala målet nr 16, dess styrkor och dess svagheter

● Håll Sverige rent dagen (2021-09-18)

Delar av föreningen samlades för att plocka skräp från Lindellhallen på campus till

Tvistevägen.

● Post War Afghanistan Panel discussion on the situation in the country after war

(2021-10-14). Vi arrangerade tillsammans med UPF, Amnesty Umeå University,

Svenskas Freds och Skiljedomstolen, Folkuniversitet och Svenska Afghanistankommitén

en paneldiskussion om situationen i Afghanistan.

● FN-dagen (2021-10-24)

FN-dagen firades med ceremoni vid Veteranernas minnessten i Döbelnsparken

tillsammans med Fredsbaskrarna. Under ceremonin tilldelades en av fredsbaskrarna en

silvermedalj, överlämnad av Jonas Alberoth.
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● Internationella fredsinsatser: skillnad mellan bräcklig fred och fortsatt krig

(2021-10-24)

Efter FN-dag ceremoni hade vi tillsammans med Fredsbaskrarna Umeå en föreläsning på

Folkets Hus Umeå som hölls av Jens Alberoth från Sveriges Veteranförbund (SvF) och

Folke Bernadotte akademin (FBA).

● R2P: Past, Present and Future (2021-11-22)

Aidan McGirr som är praktikant på Svenska FN-förbundets kansli under Jens Petersson

reste upp till Umeå en dag för att hålla i en kvällsföreläsning. Föreläsningen handlade om

Säkerhetsrådets princip om hur det internationella samfundet bör agera vid folkrättsbrott.

● Lunchföreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck (2021-11-25)

Göteborgs FN-föreningen höll i en lunchföreläsning som vi med andra FN-föreningar i

landet livestreamade på plats i Lindellhallen på Umeå Universitet.

● Human Rights Week (2021-12-06 - 2021-12-10)

Mellan 6 december till 10 december arrangerade Umeå FN-förening en Human Rights

Week i samarbete med Amnesty International Umeå Universitet och Utrikespolitiska

föreningen Umeå. Målet med veckan var att öka medvetenheten om mänskliga

rättigheter, uppmärksamma vad som händer när våra mänskliga rättigheter inte

respekteras och erbjuda ett forum för att diskutera rättigheterna, deras efterlevnad, och

hur samhällsaktörer agerar för att uppfylla dem i praktiken. Veckan startades med att

UPF, Umeå FN-förening och Amnesty Umeå University hade bokbord i Lindellhallen

för att informera om human rights week och dess upplägg. Följande dag var tanken att

krigsveteranen Erik Springer skulle föreläsa under en lunch om hur mänskliga rättigheter

upprätthålls under fredsinsatser. Föreningarna skulle bjuda på mackor som deltagarna

kunde få, tyvärr fick evenemanget ställas in på grund av sjukdom. På kvällen hölls ett

Write4Rights. Under torsdagen samarbetade Umeå FN-förening med resterande

föreningar och höll en filmvisning om aktivister i Uzbekistan. Veckan rundades av med

bjudning av tårta i Lindellhallen på universitetet, till ära av internationella mänskliga

rättighetsdagen. Parallellt med firandet hölls även ett quiz om mänskliga rättigheter bland

annat, där ett pris bestående av ett presentkort från GN-catering (universitetets fik)

utlovades.
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