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EFFEKTRAPPORT 2014 

 
 
Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och 

mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och 

i framtiden. 
 

 

Vad vill vår organisation uppnå?  

 

Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där 

väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där 

utvecklingen är hållbar. Vår vision sammanfaller med FN:s mål såsom de uttrycks i 

inledningen i FN:s stadga och i Millenniedeklarationen. 

 

FN-förbundets uppdrag är att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt 

arbete för ett bättre och starkare FN. Verksamheten baseras på FN:s tre huvudpelare: 

utveckling, fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter. 

 

Ramarna för vårt arbete slås fast av vår kongress, som hålls vart tredje år. Kongressen antar ett 

måldokument och väljer en styrelse som fastställer en verksamhetsplan för den kommande 

treårsperioden. Av måldokument och verksamhetsplan framgår de sakfrågor som FN-

förbundet valt att prioritera och de metoder arbetet bedrivs på. 

 

Ett särskilt åtagande görs i måldokumentet avseende stöd till FN:s verksamhet i fält. FN:s 

fältverksamhet är beroende av frivilliga bidrag och FN-förbundets insamlingsverksamhet 

stödjer sådant arbete. 

 

FN-förbundets insamlingsarbete drivs genom insamlingsstiftelsen FN-fonden till förmån för 

särskilt angelägna och utvalda projekt som drivs av våra samarbetspartners i fält: UNMAS 

(United Nations Mine Action Service), UNFPA (FN:s befolkningsfond) och WFP (FN:s 

livsmedelsprogram). 

 
Det primära syftet med Insamlingsstiftelsen FN-fonden är att ge ett långsiktigt stöd till 

humanitära FN-projekt som saknar resurser. Förbundet bedriver via FN-fonden tre 

insamlingskampanjer som var och en representerar FN:s tre pelare: utveckling (Skolmat blir 

kunskap), fred och säkerhet (Röj en mina) samt mänskliga rättigheter (Flicka). FN-fonden 

samlar även in bidrag akut till FN:s hjälpinsatser i samband med naturkatastrofer och väpnade 
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konflikter. Under 2014 var det aktuella katastrofändamålet FN:s livsmedelsprogram, WFP och 

deras arbete med att förse människor inne i Syrien med matbistånd.  

 

 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation?  
 

FN-förbundet ingår i en internationell rörelse med nationella FN-förbund i över 100 länder. 

Organisationen ingår i FN-förbundens världsfederation (WFUNA, World Federation of 

United Nations Associations). 

 

FN-förbund finns till på uppmaning och uppmuntran av FN:s generalförsamling och har en 

unik koppling till FN-systemet. FN-förbunden är dock fristående från FN och kan sägas 

utgöra en länk mellan FN och folken i FN:s medlemsstater. 

 

Svenska FN-förbundet består av ca 5 500 individuella medlemmar, organiserade i 

lokalföreningar runt om i landet, samt ett 90-tal till FN-förbundet anslutna riksorganisationer. 

 

 

Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål?  

 

FN-förbundet verkar genom granskning av Sveriges efterlevnad av sina åtaganden gentemot 

FN, information, opinionsbildning, internationellt samarbete och insamling. 

 

Insamlingsverksamheten ska finansieras från olika källor genom olika metoder för att säkra en 

stabil och långsiktig utveckling av verksamheten. FN-förbundet bedriver insamling genom 

insamlingsstiftelsen FN-fonden från privatpersoner, företag, stiftelser och fonder. Prioriterade 

insamlingsmetoder är långsiktiga företagssamarbeten, rekrytering av autogirogivare med hjälp 

av telemarketing, utskick av insamlingsbrev, insamling genom aktiviteter i lokalföreningar, 

digital insamling via webb, annonser och sociala medier. 

 

 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå vårt mål? 

 

Svenska FN-förbundet har med nuvarande namn funnits sedan 1957. Vi är en demokratisk 

folkrörelse med en gedigen organisatorisk grund att stå på. 

 

FN-förbundet har cirka 24 anställda, varav en person har i huvuduppdrag att arbeta med 

insamling och medlemsrekrytering i samarbete med övriga kollegor. Förbundets medarbetare 

har hög kompetens och relevant utbildning. 

 

Administrativt har vi goda rutiner och en sund ekonomisk bas för vår verksamhet. Vi uppbär 

ekonomiskt stöd från bland annat Sida och Utrikesdepartementet och lever upp till de 

kvalitetskrav som ställs för att erhålla verksamhets-, program- och projektstöd. 
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FN-förbundet har ett stort nätverk av anslutna lokalföreningar, riksorganisationer och 

företagssamarbeten som ger goda möjligheter för hjälp med att sprida information om FN:s 

viktiga arbete och att öka antal insamlade kronor till viktig verksamhet. Vi medverkar också  i 

internationella nätverk. Vi driver biståndsprojekt tillsammans med andra FN-förbund, för 

närvarande med länder i Kaukasus och Afrika. 

 

      

 Hur vet vi om vår organisation gör framsteg? 

 

För FN-förbundet som helhet gäller att projektplaner utarbetas inför varje verksamhetsår. I 

planeringen för respektive projekt konkretiseras de mål som specificerar vad FN-förbundet 

ska producera i form av seminarier, publikationer, artiklar, närvaro i sociala medier och andra 

aktiviteter. Projektplanerna relaterar till den treåriga verksamhetsplanen. 

 

Verksamhetsplaneringen skapar förutsättningar för en bättre kvalitet, högre resurseffektivitet 

samt en god resultatuppföljning. Svenska FN-förbundets kvalitetssäkringsarbete syftar till att 

visa på tydliga resultat för målgruppen. Resultatuppföljningen är också viktig för vårt eget 

lärande som organisation och för att utveckla vår verksamhet. 

 

Att mäta och utvärdera effekter av vårt arbete är viktigt. De metoder som lämpar sig bäst för 

att utvärdera opinionsbildningsmål är ofta en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Beroende på urval och vad som är målet för utvärderingen använder vi oss av 

metoder såsom kursutvärderingar, mediebevakning, analys av politisk debatt, webbenkäter 

samt intervjuer enskilt och i grupp.  

 

När det gäller vårt mål att med insamlade medel stödja FN:s verksamhet i fält är nivån i sig 

självt ett mål i enlighet med måldokumentets påpekande om att FN:s fältverksamhet är 

beroende av frivilliga bidrag. I vår verksamhetsplan är målet för perioden 2013-2015 satt till 

12 miljoner kronor. Målsättningen för det enskilda året 2014 var att samla in 5,2 miljoner 

kronor och resultatet blev drygt 6,1 miljoner kronor.  

 

De resultat som användandet av dessa medel resulterar i kan utläsas av våra 

samarbetspartners återrapportering till oss och andra givare. I vissa fall kan resultaten 

omskrivas i lättbegripliga kvantitativa termer, såsom antal utdelade skolmåltider eller röjda 

kvadratmeter minerad mark. I andra fall är resultaten mer långsiktiga och kvalitativa.  

  

  Vad har vi åstadkommit så här långt? 

 

Under 2014 fortsatte FN-förbundet med sitt arbete för kampanjen Röj en mina, där vi genom 

insamlingsstiftelsen FN-fonden har bedrivit insamling främst från privatpersoner för att 

stödja minröjning i Kambodja. Vår samarbetspartner Cambodian Mine Action Centre 

(CMAC) har under året kunnat röja nästan 49 000 m2 mark i byn Toul Pongro. Kambodja var 

ur ett globalt perspektiv ett av de länder som lyckades röja mest minerad mark under året som 

gått.  
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När mark frigörs från minor ger det människor både möjlighet att leva i en trygg och säker 

omgivning, utan att riskera olyckor, samt att ny mark kan användas till att odla och bygga. 

Minröjning bidrar till positiv utveckling av samhällen och skapar förutsättning för bättre 

levnadsstandard.  

 

FN-förbundet fortsatte också under året att driva kampanjen Flicka och delkampanjen Stoppa 

barnäktenskap. Globalt är det så många som 39 000 flickor som gifts bort varje dag. FN-

förbundet har i tillägg till att belysa det globala problemet även spridit kunskap om att 

omkring 70 000 unga i Sverige upplever att de inte fritt kan välja sin partner. Vi har arbetat 

och lett ett nätverk av organisationer för att förbättra den svenska lagstiftningen kring barn- 

och tvångsäktenskap i vårt land. Från och med den 1 juli 2014 gäller den nya skärpta lagen 

mot barn- och tvångsäktenskap i Sverige, vilket är ett viktig steg i rätt riktning. 

 

Genom Flicka-kampanjen samlar FN-fonden in pengar till utvalda FN-projekt som stärker 

flickors rättigheter och möjligheter. Insamlade medel har under 2014 via FN-fonden gått till 

det fältarbete som bedrivs av FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att stoppa könsstympning 

och barnäktenskap i Afambodistriktet i Afar-regionen i Etiopien. Målet är att stoppa 

förekomsten av barnäktenskap och könsstympning helt och hållet då det varit största orsaken 

bakom dödsfall och lidande för flickor och kvinnor i området. FN-förbundet observerade en 

konkret förändring vid senaste fältbesök, där flera av samhällsledarna i området hade 

övertygats och nu arbetar aktivt mot både könsstympning och barnäktenskap i sina 

samhällen. Vi träffade också en liten flicka Lekoo, 4 år som var en av få flickor i området som 

inte var könsstympad, se bild nedan. Hennes pappa arbetar med att stoppa denna skadliga 

tradition i hennes by. 

 

 
 

UNFPA har lång erfarenhet av att arbeta med utbildning som metod och involverar alla delar 

av samhället för att steg för steg förändra attityder kring både förekomsten av barnäktenskap 

och könsstympning. Tack vare viktiga samarbeten med nyckelpersoner (samhällsledare, 

religiösa ledare, lärare och mentorer) inom samhällen får utsatta flickor möjlighet till en bättre 

framtid. 

  

Projektet Skolmat  stödjer det omfattande skolmatsprogram som bedrivs av FN:s 

livsmedelsprogram (WFP). Programmet har som syfte att erbjuda gratis skolmat till barn som 

lever under fattiga förhållanden. Statistik visar tydligt att antalet barn i skolan ökar med ca 25 

procent där skolmat serveras. Det är lättare för föräldrar att även skicka flickorna till skolan. 
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Flickor som får utbildning löper mindre risk att giftas bort i ung ålder, de föder färre och 

friskare barn och de kan försörja sig själva. Utbildning minskar också risken att de drabbas av 

sjukdomar som t.ex. HIV/AIDS. 

 

Skolmat blir kunskap stödjer WFP:s skolmatsprogram i fyra olika länder: Afghanistan, 

Etiopien, Demokratiska Republiken Kongo och Kambodja. Under 2014 har FN-förbundet, 

tack vara insamlade medel till projektet kunnat bidra med drygt 1,5 miljoner skolmåltider.  

 
I början av 2013 startade vi en nationell katastrofinsamling till förmån för Syriens drabbade 

som har fortsatt under hela 2014. De pengar som kommer in via FN-fonden går till 

matbistånd till den syriska befolkningen genom FN:s livsmedelsprogram WFP. WFP är den 

största humanitära organisationen i Syrien och delar ut matpaket med förnödenheter som ris, 

olja, mjöl, linser, salt och socker med mera, till miljontals flyktingar både i Syrien och i 

omkringliggande länder. Sedan insamlingens start har FN-förbundet via insamlade medel 

kunnat förse utsatta familjer i området med mer än 13 000 matpaket som räcker för en hel 

familj i en vecka.  

 

 


