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Ett FN-år fyllt av
framsteg och utmaningar
FN-året 2015 har kallats ett superår på utvecklingsområdet.
Det hänger samman med de tre toppmötena om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, om Agenda 2030 i New York och
det avslutande klimatmötet i Paris. Framför allt överenskommelsen i september om Agenda 2030 och de nya globala
målen för hållbar utveckling, som tar vid efter FN:s millenniemål, är att betrakta som historisk. Världens länder har nu i
FN lagt en solid grund för de kommande femton årens arbete
för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
Parallellt med dessa framsteg understryker konflikterna i
Syrien, Ukraina, Centralafrikanska republiken, Mali och
Sydsudan tillsammans med en rad terrordåd över hela världen
behovet av en stark och väl fungerande världsorganisation.
Svenska FN-förbundet har under verksamhetsåret 2015
fortsatt sitt arbete för ett starkare, bättre och mer effektivt
Förenta Nationerna som lever upp till högt ställda krav inom
de tre pelarna säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.
Att värna internationell fred och säkerhet är alltjämt FN:s
huvudansvar och medlemsländernas stöd är avgörande.
FN-förbundet uppmärksammade under året att Sveriges
deltagande i internationella fredsfrämjande insatser har
minskat till det lägsta på 40 år. Vi har länge argumenterat för
att Sverige bör öka antalet soldater i internationella insatser
och särskilt stödja FN-ledda fredsinsatser. Den svenska
truppbidraget till FN-insatsen Minusma i Mali är ett
välkommet trendbrott. Opinionsundersökningar från såväl
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som våra
egna enkäter visar ett folkligt stöd för ökat svenskt deltagande i FN:s fredsarbete. FN-förbundets rekommendationer om FN-principen skyldighet att skydda återspeglades
när Sverige talade om frågan i FN:s generalförsamling under
hösten. Förbundet är också en stark aktör i det internationella påverkansarbetet i frågan.

Ryssland och Kina bär huvudansvaret för att säkerhetsrådet
inte har agerat tillräckligt kraftfullt i Syrienkonflikten. FNförbundet har vid flera tillfällen påmint om möjligheten för
medlemsländerna att agera i generalförsamlingen enligt
förfarandet samverkan för fred (uniting for peace) när rådet
är låst. Omvärldens passivitet i Syrien har lett till ofattbart
humanitärt lidande och stora flyktingströmmar. Många områden har varit belägrade och omöjliga att nå för FN och
andra humanitära hjälporganisationer. FN-förbundets
katastrofinsamling till Syrien via Insamlingsstiftelsen FNfonden har under året gjort det möjligt för WFP att hjälpa fler
i regionen. Förbundets totala insamling via fonden – till
Syrien samt kampanjerna Flicka, Skolmat och Minor – ökade
under året från 6,2 miljoner kronor till över 8 miljoner
kronor, vilket motsvarar en ökning på nära 30 procent.
När det gäller den nya globala utvecklingsagendan har FNförbundet ingått i styrgruppen för Beyond 2015 som är ett
globalt nätverk av organisationer som har arbetat aktivt inom
ramen för processen som tidigare kallades post 2015. Vi
välkomnade den nya agendan och framhöll särskilt att frågor
som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR,
finns med under mål 5. Mål 16 om fredsbyggande och stabila
samhällen har potential att leda till förbättringar för människor
i konflikt- och postkonfliktområden.
En framgång för FN-förbundets påverkansarbete noterades
under året när Sveriges regering meddelade att man inleder
arbetet med etableringen av en oberoende nationell myndighet för mänskliga rättigheter. En sådan myndighet har varit
ett återkommande krav i FN-förbundets parallellrapportering
till de FN-instanser som övervakar Sveriges MR-åtaganden.
Tillsammans med en rad andra frivilligorganisationer i vårt
MR-nätverk övervakar vi nu hur inrättandet fortskrider och
understryker bland annat att den nya MR-myndigheten
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stärker sin internationella profil i samarbete med FNförbundet och det nyinstiftade priset Årets FN-lärare är
ytterligare uppmuntran.
FN-förbundet finns i såväl traditionella som sociala medier.
Tidningen Världshorisont som kommer ut med fyra temanummer om året bevakar globala frågor och den svenska FNrörelsen. Nya plattformar för mediebevakning och publicering
ökar genomslaget och förbättrar kvaliteten i vårt påverkansarbete.

måste få maximalt oberoende. Vi ser också ett behov av stärkt
kompetens i kommuner och landsting i arbetet mot diskriminering av personer med utländsk bakgrund.
Att FN-systemet inte alltid fungerar som avsett vittnar affären
Anders Kompass om. FN-förbundet har under året följt och i
möjligaste mån stött FN-svensken Kompass som av sin arbetsgivare, FN-kontoret för mänskliga rättigheter, felaktigt ställdes
åt sidan när han rapporterade om misstänkta övergrepp
begångna av soldater på fredsfrämjande uppdrag. För att visa
Kompass vårt stöd och understryka att FN-medarbetare
måste kunna larma om misstänkta missförhållanden fick
Kompass FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän.
Försvaret för flickors och kvinnors rättigheter hör till FNförbundets huvudfrågor och de genomsyrar hela vår verksamhet – från fred och säkerhet via utveckling till mänskliga
rättigheter. Omkring 39 000 flickor under 18 år gifts bort mot
sin vilja varje dag. Barnäktenskap finns också i Sverige. I
kampanjen Stoppa barnäktenskap har Svenska FN-förbundet
sedan 2012 lett ett nätverk bestående av andra organisationer,
Svenska kyrkan och en rad tjejjourer. Vårt krav har sedan
starten varit ett totalförbud mot barnäktenskap. En ny lag mot
barn- och tvångsäktenskap trädde i kraft den 1 juli 2014 men
har inte lett till ett enda åtal vilket ger anledning till fortsatt
aktiv opinionsbildning. Förbundets jämställdhetsarbete fick
också stor uppmärksamhet genom utgivningen av boken
”Alla borde vara feminister” av den nigerianska författaren
Chimamanda Ngozi Adichie
Genom FN-rollspel, projektet och den prisbelönta appen
Världskoll och stöd till landets skolor bidrar FN-förbundet
till större omvärldskunskap. Vi stödjer FN-förbund i andra
länder genom bilateralt samarbete och vårt medlemskap i
FN-förbundens världsfederation.
Den svenska FN-rörelsen bärs upp av aktiva i ett hundratal
lokalföreningar och de riksorganisationer som genom sitt
medlemskap i förbundet ger sitt stöd åt FN-tanken. Vi gläds
åt att medlemsutvecklingen under året har varit positiv. Förbundet passerade under 2015 6 000 individuella medlemmar.
Våra unga informatörer gör värdefulla insatser genom att
sprida kunskap om förbundets och FN:s arbete i skolor och
andra sammanhang. Omkring 30 FN-skolor i hela landet
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Vi arbetar också ständigt med att utveckla vår närvaro i
digitala kanaler som Facebook, Twitter och Instagram. Vid
sidan av arbetet med de övergripande kommunikationsriktlinjerna för FN-förbundet, arbetar vi också med en handbok för sociala medier. Syftet är att alla medarbetare som
jobbar med kommunikation ska få stöd i att kommunicera
aktuella budskap som är anpassade för sin kanal och målgrupp. Genom att dela våra debattutspel, lyfta upp våra fokusfrågor och peka på olika sätt att engagera sig, vill vi skapa
engagemang och stärka vårt varumärke. Förbundets webbplats
www.fn.se håller samtidigt på att utvecklas med en ny form i
ett nytt system för att bli mer användarvänlig, lättnavigerad
och responsiv för mobiltelefoner.
FN-förbundet lanserade vidare under året idéskriften ”Så kan
Sverige stärka FN”. Fler svenska FN-soldater, försvar för kvinnors
sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och en öppen
process när ny FN-chef ska utses – det är några av förslagen i
skriften. Den innehåller tio förslag för ett bättre och starkare
Förenta Nationerna och genom den vill förbundet ge ett
bidrag till svensk FN-debatt.
Sverige ska vara en stark röst i FN-samarbetet. Vi har under
året understrukit vikten av kraftsamling kring den svenska
kandidaturen till en svensk plats i FN:s säkerhetsråd. I vår
breda rörelse håller vi debatten om FN och Sveriges roll i FN
ständigt levande. Tack till alla som medverkar!

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Aleksander Gabelic, ordförande

Linda Nordin, generalsekreterare

Om FN-förbundet
Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse som arbetar
med att föra samman individer och organisationer i ett
gemensamt arbete för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.
Organisationen har tusentals individuella medlemmar som är
organiserade i FN-föreningar och distrikt och är dessutom
paraplyorganisation för 84 riksorganisationer som är anslutna
till FN-förbundet som ett uttryck för stöd för FN-tanken.
Många lokala organisationer är också anslutna till FNföreningen på den egna orten. Genom förbundets skolverksamhet finns idag även 30 gymnasieskolor med FN-profil
– ”FN-skolor” – runt om i landet varav många har aktiva
FN-elevföreningar.
Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ är kongressen
som sammankallas vart tredje år. Däremellan leds arbetet av
styrelsen. Ordförande sedan år 2000 är Aleksander Gabelic
från Linköping. I Stockholm finns ett kansli med ca 25 anställda
under ledning av generalsekreterare Linda Nordin.
Förbundets arbete är baserat på FN:s ”tre pelare”:
• Fred, säkerhet och nedrustning,
• Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning,
• Mänskliga rättigheter och demokrati.

Baserat på dessa sakområden arbetar FN-förbundet med
utbildning och information, påverkansarbete, insamling till
stöd för FN:s fältarbete, internationellt samarbete med andra
FN-förbund samt granskning av den svenska regeringens
åtaganden enligt FN:s konventioner.
Läs mer om FN-förbundet på vår webbsida: www.fn.se

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.

Vid Svenska FN-förbundets kongress i juni 2015 beslutade man att banta ner förbundets styrelse till tolv ledamöter plus ordförande. Då beslutet fattades med
5/6-dels majoritet gick det igenom med omedelbar verkan. På bilden från augusti 2015 ses den nya styrelsen tillsammans med förbundets generalsekreterare och
biträdande generalsekreterare.
Från vänster: Carina Nilsson (vice ordförande), Thomas Simonsson, Aleksander Gabelic (ordförande), Tanja Mitic, Linda Nordin (generalsekreterare), Kiomars Heydar,
Annelie Börjesson, Gertrud Åström, Jens Petersson (biträdande generalsekreterare), Niklas Carlsson, Oscar Erneroth och Gabriel Bake. Längst fram: Roland Håkansson
(vice ordförande). På bilden saknas Laila Naraghi och Marianne Andersson.

5

Riksorganisationer
2015 fanns det 84 anslutna riksorganisationer under FN-förbundets paraply, som tillsammans utgjorde basen för verksamheten på riksnivå:
Akademikerförbundet SSR

Internationella Kvinnoförbundet (IKF)

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet (IKFF)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
Bosnien och Hercegovinas
Kvinnoriksförbund (BHKRF)

IOGT-NTO
Jusek

Centerkvinnorna

Justitia et Pax

CISV Sweden

KFUM Sverige

DHR Förbundet för ett samhälle
utan rörelsehinder

Kooperativa Förbundet (KF)

Diakonia

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Dialogslussen

Kristdemokratiskt Internationellt Center
(KIC)

Dianova

Riksförbundet för sexuell upplysning
(RFSU)

Sveriges akademikers centralorganisation
(Saco)

Riksförbundet Hem och Samhälle

Sveriges Blåbandsungdom (SBU)

Riksförbundet Internationella Föreningar
för Invandrarkvinnor (RIFFI)

Sveriges Civilförsvarsförbund

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)
Rädda Barnens Riksförbund
Scouterna
Sensus studieförbund
S-Kvinnor

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund(SLN)
Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund (SSU)
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
(SVF)

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Sverigeunionen av Soroptimist
International

Kurdiska riksförbundet

Svenska Atlantkommittén

Synskadades Riksförbund (SRF)

FATIMA unionen

Kvinnor För Fred (KFF)

Svenska Bahá’í-samfundet

Finansförbundet

Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA)

Svenska Esperantoförbundet

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet
(SAUF)

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
(FRIS)

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Teskedsorden

Lika Unika

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Lions Clubs International

Svenska kyrkan

UN Women Sverige

Fredrika Bremer-Förbundet (FBF)

LO Landsorganisationen i Sverige

Svenska Kyrkans Unga

Ung Vänster

Frälsningsarmén

Lärarförbundet

Svenska missionsrådet (SMR)

Unga Örnars Riksförbund

Föreningen Nordens Ungdomsförbund
(FNUF)

Medborgarskolan

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Verdandi

MyRight

Svenska Målareförbundet

Vision
Visita

Handikappförbunden

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
(NBV)

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)

Vårdförbundet

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Svenska Soldathemsförbundet

Hyresgästföreningen, Riksförbundet

Sveriges advokatsamfund

Vännernas Samfund i Sverige, Kväkarna

Foodfirst Information and Action Network
(FIAN Sverige)

Green Cross Sweden

Riksbyggen

FN-föreningar i Sverige 2015
Bollnäs FN-förening

Karlstad FN-förening

Norrtälje FN-förening

Tingsryds FN-förening

Borlänge FN-förening

Katrineholms FN-förening

Nybro FN-förening

Torsby FN-förening

Borås FN-förening

Kils FN-förening

Nyköpings FN-förening

Trollhättans FN-förening

Eksjö FN-förening

Kristianstads FN-förening

Ockelbo FN-förening

Uddevalla FN-förening

Eskilstuna FN-förening

Kristinehamns FN-förening

Olofströms FN-förening

Umeå FN-förening

Eslöv FN-förening

Kumla-Örebro FN-förening

Oskarshamns FN-förening

Uppsala FN-förening

Falkenbergs FN-förening

Kungsbacka FN-förening

Ovansiljans FN-förening

Varbergs FN-förening

Falun FN-förening

Köpings FN-förening

Ovanåkers FN-förening

Vimmerby/Hultsfreds FN-förening

Gotlands FN-förening

Laholms FN-förening

Partille FN-förening

Vårgårda FN-förening

Grums FN-förening

Landskrona FN-förening

Piteå FN-förening

Värnamo FN-förening

Gävle FN-förening

Laxå FN-förening

Sandvikens FN-förening

Västerbergslagens FN-förening

Göteborgs FN-förening

Lerums FN-förening

Skövde FN-Förening

Västerdalarnas FN-förening

Hallstahammars FN-förening

Lidingö FN-förening

Sollefteå FN-förening

Västervik FN-förening

Halmstads FN-förening

Lidköpings FN-förening

Sollentuna FN-förening

Västerås FN-förening

Haparanda FN-förening

Linköpings FN-förening

Sotenäs FN-förening

Växjö FN-förening

Helsingborgs FN-förening

Ljungby FN-förening

Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Ystad/Österlens FN-förening

Hofors FN-förening

Luleå FN-förening

Stockholms FN-förening

Åre FN-förening

Huddinge FN-förening

Lunds FN-förening

Strängnäs FN-förening

Ödeshögs FN-förening

Härnösands FN-förening

Malmö FN-förening

Sundsvall/Timrå FN-förening

Örnsköldsviks FN-förening

Hässleholms FN-förening

Mariestads FN-förening

Sunne FN-förening

Östersunds FN-förening

Jönköpings FN-förening

Mjölby-Motala FN-förening

Sydvästra Skånes FN-förening

Östhammars FN-förening

Kalix FN-förening

Mönsterås FN-förening

Söderhamns FN-förening

Kalmar/Ölands FN-förening

Nacka FN-förening

Södertälje FN-förening

Karlskoga/Degerfors FN-förening

Nedansiljans FN-förening

Södra Dalarnas FN-förening

Karlskrona/Ronneby FN-förening

Nordanstigs FN-förening

Tierps FN-förening

Fred, säkerhet och
nedrustning
Under 2015 har Svenska FN-förbundet befäst vår position i arbetet med FN-principen skyldighet att skydda.
Våra insatser på området har bidragit till att regeringen för första gången på fem år gjort ett initierat
uttalande till stöd för principen i FN:s generalförsamling. Under året var vi också en efterfrågad samtalspartner i frågan om FN:s fredsinsatser, både av den svenska regeringen och av FN självt.

Inom ramen för fred, säkerhet och nedrustning arbetar FNförbundet med tre områden: att stärka FN-principen skyldighet att skydda, att verka för rustningskontroll och mot
inhumana vapen samt ett ökat svenskt stöd för FN:s
fredsinsatser.
FN-förbundets arbete med skyldighet att skydda syftar till att
förbättra tillämpningen av principen, som är det främsta
verktyget som finns idag för att skydda civila från folkmord,
brott mot mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser. Verksamheten inom detta område har under 2015
gett goda resultat med flera positiva händelser. Ett stort framsteg var att Sverige för första gången sedan 2011 gjorde ett
uttalande om skyldighet att skydda under FN:s generalförsamlings öppnande vid den informella dialogen om
frågan. I uttalandet återspeglas flertalet av FN-förbundets
rekommendationer till regeringen som framförts både i
samtal med Sveriges samordnare för principen och i en skrift
med konkreta förslag till regeringen, ”Så kan Sverige stärka
FN”, som förbundet tog fram under våren 2015.
En annan positiv utveckling på området är att regeringen
under året påbörjat arbetet med en strategi för Sveriges
arbete för skyldighet att skydda, något som tidigare saknats.
Glädjande när det gäller denna fokusfråga är också att FNförbundet under 2015 har utvecklat en väletablerad och god
relation till FN:s avdelning för förhindrandet av folkmord
och skyldighet att skydda i New York som flera gånger under

året rådfrågat oss om vad vi anser att Sverige kan bidra med i
arbetet för frågan. FN-förbundet har även fungerat som rådgivare och stöd till två av de mest inflytelserika internationella icke-statliga organisationerna som arbetar med skyldighet att skydda, The Global Centre for R2P och The International
Coalition for the Responsibility to Protect. Under 2015 har
dessa organisationer i olika sammanhang refererat till FNförbundet som en kompetent och viktig samarbetspartner
som tillsammans med vår systerorganisation UNA-UK är de
främsta civilsamhällesaktörerna inom skyldighet att skydda i
Europa. Förbundets ökade internationella erkännande har
bidragit till att stärka vår roll som civilsamhällesaktör och
våra möjligheter att påverka både nationellt och internationellt. Det har dessutom resulterat i att FN-förbundet under
2015 för första gången lämnat bidrag till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons rapport till generalförsamlingen
om skyldighet att skydda.
FN-förbundet har under 2015 aktivt argumenterat för att
vetorätten i säkerhetsrådet kan kringgås genom att frågor
hänvisas till FN:s generalförsamling enligt resolution 377 (V)
om samverkan för fred. Möjligheten att vända sig till generalförsamlingen fick under året stöd av bland andra FN:s
särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, som under
ett seminarium arrangerat av FN-förbundet och Folk och
Försvar framhöll samverkan för fred som en möjlighet för
att stoppa våldet i Syrien. Vidare fick förbundets arbete för
denna mekanism stöd av utrikesminister Margot Wallström
under ett inslag i Sveriges Radio om Daeshs (IS) våld mot
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insatsstyrka till FN:s förfogande. Vidare arrangerade riksdagens
utrikesutskott inför FN-dagen en TV-sänd utfrågning om FN:s
fredsfrämjande insatser där Aleksander Gabelic presenterade
vårt perspektiv i frågan.

FN-förbundets arbete för ökat svenskt stöd till FN:s fredsfrämjande insatser har lyfts flera gånger under 2015 genom
debattartiklar, seminarier och annat påverkansarbete. Vidare
Inom ramen för FN-förbundets arbete mot inhumana vapen
har förbundet fortsatt att följa det svenska truppbidraget till
och för rustningskontroll hände mycket framför allt under våren
FN-insatsen Minusma i Mali. En av FN-förbundets främsta
2015. Dessa sakfrågor var särskilt aktuella under året eftersom
framgångar under 2015 var när FN:s högnivåpanel för fredsvapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) trädde i kraft
operationer publicerade sin rapport och det framgick tydligt
den 24 december 2014 och nu skulle börja genomföras. Dessatt vårt bidrag till den
utom publicerade
hade fått genomslag.
krigsmaterielexportFörbundet hade främst
översynskommittén
”Att effektivt skydda människor mot folkmord,
fokuserat på tre
(KEX) sin översyn av
krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk
punkter: behovet av
svensk vapenexport i
rensning kräver samarbete över nationella
en flexibel snabbapril.
gränser och generationer, och mellan regeringar,
insatsstyrka till FN:s
civilsamhället och FN. Vi uppskattar Svenska
förfogande, att alla
FN-förbundet deltog
länder bidrar med
i flera möten med
FN-förbundets arbete med skyldighet att skydda
trupper, inklusive
civilsamhället,
och ser fram emot fortsatt partnerskap.”
Sverige och andra
representanter från
Simon Adams, Global Centre for R2P
västländer, samt
KEX och regeringen
vikten av att fredsunder året. Vi
bevararna är utbildade
publicerade även fler
i de verktyg som finns inom ramen för skyldighet att skydda
uttalanden och en artikel där vi argumenterade mot en
för att förebygga och stoppa bland annat sexuellt våld. Att
förlängning av Sveriges vapenhandelsavtal med Saudiarabien.
vårt bidrag haft betydelse visade sig återigen under AlmedalsArbetet gav resultat och regeringen beslutade senare under
veckan då Ameerah Haq, högnivåpanelens vice ordförande,
året att inte förlänga avtalet.
uppmärksammade FN-förbundets arbete och tackade för
vårt bidrag till panelen.
Under minveckan i april återlanserade FN-förbundet projektet
Röj en mina och döpte i samband med detta om det till
I samband med FN:s dag för fredsbevarande personal den 29
Minor. De medel som projektet samlar in genom Insamlingsmaj, eller veterandagen som den ofta kallas i Sverige, uppstiftelsen FN-fonden går nu direkt till FN:s minröjningsmanade FN-förbundet medlemmar och andra relevanta målservice UNMAS. FN-förbundets tidning Världshorisont hade
grupper att sprida budskapet ”Tack till alla som har gjort
inhumana vapen och nedrustning som tema i det nummer
eller gör FN-tjänst! Ni bidrar till en säkrare och tryggare värld!”
som utkom i maj. En höjdpunkt under året var en interaktiv
på sociala medier. Initiativet fick stor spridning och var ett
utställning mot minor som FN-förbundet arrangerade under
av de mest omdiskuterade ämnena på Twitter under dagen.
Almedalsveckan på Gotland. Den bestod av en gräsmatta på
Sidas torg ”Sverige i världen” med ett tiotal solstolar. Gömda
Att FN-förbundet befäster sin roll som en aktör i dessa
under gräset fanns minattrapper som började tjuta när någon
frågor som Sveriges regering lyssnar på märktes då vår ordtrampade på dem. Utställningen var ett välbesökt och uppförande Aleksander Gabelic och generalsekreterare Linda
skattat inslag i Almedalen och kompletterade en lång rad framNordin blev inbjudna att träffa försvarsminister Peter Hultqvist
trädanden och seminarier som FN-förbundet också genomförde.
och tre av hans medarbetare för att ge vår syn på Sveriges
deltagande i fredsinsatser och stöd till FN. Tre punkter som
Under 2015 genomfördes även flera utbildningar om fred,
togs upp var fler svenska FN-soldater, att integrera skyldigsäkerhet och nedrustning inom ramen för FN-förbundets
het att skydda inom försvaret och upprättandet av en snabbABC-kurser.
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Utveckling och
fattigdomsbekämpning
Under 2015 intensifierades Svenska FN-förbundets påverkansarbete inom sakområdet utveckling och fattigdomsbekämpning i samband med förhandlingarna i FN om Agenda 2030 som slutfördes i augusti. Agenda
2030 med de globala målen för hållbar utveckling antogs vid ett toppmöte i FN i september, vilket vi uppmärksammade på olika sätt.

Inom ramen för FN-förbundets arbete med utvecklingsfrågor och fattigdomsbekämpning fokuserar vi på Agenda
2030, FN:s fältarbete och reformeringen av fältarbetet.
FN-förbundet har aktivt påverkat innehållet i Agenda 2030
med de globala målen för hållbar utveckling. Vi har under
2015 agerat gentemot regeringen, FN och Sveriges representation vid FN. Vi har också agerat genom Beyond 2015, ett
globalt nätverk av civilsamhällesorganisationer som varit
aktivt i arbetet med den nya utvecklingsagendan. FNförbundet sitter i nätverkets svenska styrgrupp som under
året haft täta möten. Nätverket har också haft flera dialogmöten med handläggare och politiskt sakkunniga på UD som
arbetar med Agenda 2030. Styrgruppen fick utse representanter
till den svenska regeringsdelegationen vid förhandlingarna
om Agenda 2030 i FN i New York och från FN-förbundet
deltog Linda Nordin.
Mässan Bok & Bibliotek i Göteborg pågick samtidigt som
toppmötet om Agenda 2030 i FN i New York. Den 25
september, när agendan officiellt antogs, inbjöd FN-förbundet
till ett event i FN-montern på mässan. Där hade vi en omröstningsstation gällande de 17 nya globala målen för hållbar
utveckling. Närmare 3 000 personer deltog i omröstningen
och lade sammanlagt närmare 12 000 röster. Inför FN-dagen
producerade FN-förbundet en bilaga om Agenda 2030 som
distribuerades i Svenska Dagbladet. SvD har en upplaga om
165 000 exemplar. I bilagan annonserade 29 riksorganisationer, varav flertalet anslutna till FN-förbundet, under

parollen ”VI STÖDJER AGENDA 2030. Vi arbetar tillsammans med FN-förbundet för en bättre värld.”
I en enkät till FN-föreningar svarade 24 föreningar att de
arbetat med millenniemålen och Agenda 2030. Flera har
genomfört arrangemang tillsammans med FN-förbundets
informatörer för Agenda 2030. Under året hade totalt 29
unga medlemmar uppdraget som informatör. De har framför
allt fokuserat på gymnasieskolor, högskolor och universitet.
Flera tusen elever och studenter har på detta sätt fått
inspiration till att engagera sig i arbetet för en bättre värld.
FN-förbundet arrangerade under året flera välbesökta
seminarier på temat utveckling och fattigdomsbekämpning.
Vid ett av dem berättade Staffan Tillander, ambassadör för
utvecklingsfinansiering, om processen inför och förhoppningarna på den internationella konferens i Addis Abeba i
juli där utvecklingsfinansiering skulle diskuteras. Vid ett
annat talade bland andra Kajsa B Olofsgård, ambassadör för
Agenda 2030.
Inför FN:s klimatmöte i Paris i slutet av året anordnade vi ett
seminarium med bland andra Anna Lindstedt, Sveriges
klimatambassadör.
En utvecklingsfråga som vi jobbade särskilt med under hela
året var jämställdhet. I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars lanserade vi kampanjen ”Jämställdhet
– nyckeln till utveckling”. Foldrar, affischer och utställningar
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på detta tema producerades. Ett 20-tal FN-föreningar använde
detta material till att arrangera aktiviteter och ställa upp utställningar på bibliotek och skolor under kvinnodagsveckan.
Utvärderingarna visar att uppskattningsvis 3 500 personer
såg utställningarna. Dessa användes även under hösten på
olika orter och fick då närmare 19 000 besökare. Vid FNförbundets seminarium i Stockholm på kvinnodagen, där
bland andra biståndsminister Isabella Lövin medverkade,
lanserade vi en kampanjfilm om jämställdhet i utbildningen.
Filmen och ett namnupprop nådde sedan ut till närmare
95 000 personer på Facebook. Jämställdhet lyftes också av
FN-förbundet under politikerveckan i Almedalen.
Som en uppföljning på vår kampanj om jämställdhet gick
FN-förbundet in i ett samarbete med Albert Bonniers Förlag
och ett antal andra organisationer vilket resulterade i att den
nigerianska författarinnan Chimamanda Ngozi Adichies
skrift ”Alla borde vara feminister” kunde ges ut. Under
december distribuerade vi skriften till omkring 100 000 elever
i årskurs två i gymnasieskolan.
FN-förbundet producerade en
lärarhandledning till skriften.
”Det glädjer

Årets så kallade parlamentarikerresa gick till Jordanien i
början av december och deltog gjorde Sotiris Delis (M), Hans
Linde (V), Kerstin Lundgren (C) och Birgitta Ohlsson (L).
Flera fältbesök ingick i programmet, bland annat till ett
flyktingläger nära gränsen till Syrien.
I Amman träffade parlamentarikerna en rad FN-tjänstemän,
bland andra Gustavo Gonzalez, Sub-Regional Development
Coordinator vid FN:s utvecklingsprogram UNDP, som
berättade om FN-systemets nya arbetssätt. Akuta humanitära
insatser sker sida vid sida med mer långsiktiga utvecklingsinsatser för att drabbade samhällen ska bli mer motståndskraftiga mot katastrofer och konflikter och kan återhämta sig
snabbare. Studieresan följdes upp med ett seminarium i
Stockholm om Syrien.

I FN-förbundets arbete med utveckling tar vi även upp
projektet Skolmat. Detta leder till ökade kunskaper om FN:s
arbete för utveckling samtidigt som pengar samlas in, via
FN-fonden, till FN:s livsmedelsprogram WFP och dess skolmatsprogram i Etiopien. Genom WFP
mig mycket att
får över 20 miljoner barn i extrem
FN-förbundet lyfter fram
FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt
fattigdom gratis skolmat vilket
betydelsen av att stärka flickors
och miljömässigt hållbar utveckling
bidrar till utveckling på en rad
och kvinnors rättigheter,
betyder mycket för miljontals
olika sätt. Många fattiga familjer i
inklusive sexuell och reproduktiv
människor runt om i världen. Men
Afrika, Asien och Latinamerika
FN:s utvecklingsarbete måste
har inte möjlighet att låta sina
hälsa och rättigheter. När vi
reformeras och anpassas till dagens
barn gå i skolan men med gratis
hjälper kvinnor och flickor att
behov, ett reformarbete som FNskolmat blir det möjligt och inta makten över sina liv, kan vi
förbundet följer och påverkar. I
skrivningen i skolan ökar. I början
tillsammans förändra världen.”
idéskriften ”Så kan Sverige stärka
av 2015 genomförde FN-förbundet
FN” presenterar vi tio förslag för
en studieresa till Etiopien där delJan Eliasson,
vice generalsekreterare FN
ett bättre och starkare FN.
tagarna bland annat besökte WFP:s
skolmatsprogram. Under resan
Vi har också producerat debattsamlade vi in material i form av
antologin ”Att trygga utvecklingen
bilder, video och berättelser från
i världen – vad kan FN bidra med?”. I denna skrift medverkar
projektet och kunde senare med hjälp av detta material
nio skribenter med sina erfarenheter, tankar och visioner.
producera två korta informationsfilmer om projektet Skolmat.
Närmare 70 FN-föreningar och distrikt nappade på ett
Filmerna kan användas vid presentationer och lokala aktivierbjudande om att få antologin gratis i syfte att starta studieteter men har även spridits i digitala kanaler till tiotusentals
cirklar och diskussioner med den som underlag. Den
personer.
lanserades även under politikerveckan i Almedalen där FNförbundet deltog med flera aktiviteter och seminarier.
Föreningar, ungdoms- och studentsektioner, företag och
informatörer har arbetat aktivt med FN-förbundets projekt.
Inför FN-dagen anordnade FN-familjen en programdag på
Under året deltog FN-förbundet även i en rad externa
Stockholms universitet med rubriken ”STRONGER UN
evenemang, till exempel med informationsspridning på mat– BETTER WORLD. UN 70 years – tackling today’s and
festivalen Smaka på Stockholm, där vår goodwillambassadör
tomorrow’s challenges”. Bland programpunkterna kan nämnas
Anna Bergendahl uppträdde och berättade om Skolmat från
”Climate change – the biggest threat to sustainable developstora scenen för ett fullsatt Kungsträdgården. I samband med
ment? What will happen in Paris?” där bland andra Jaques
festivalen visade vi även utställningen ”The family meal” om
Lapouge, Frankrikes ambassadör i Sverige, medverkade.
måltidens betydelse för familjer runt om i världen. FNförbundet genomförde också GloBall Cup, vår årliga fotbollsFN-förbundet arrangerar varje år en studieresa för att ledacup i samarbete med Enköpings Sportklubb, där pengar till
möter i framför allt riksdagens utrikesutskott ska få ökad
nästan 100 000 skolmåltider samlades in, via FN-fonden,
kunskap om och större förståelse för FN:s fältarbete.
och tusentals barn engagerades.
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Inför FN-dagen 2015 tog FN-förbundet fram ett nytt skolmaterial för pedagoger i grundskolan. Materialet fokuserade
på utvecklingen i världen i perioden av skifte från millenniemålen till de globala målen och tog upp exempel på barns
situation i världen, bland annat från projekten Skolmat och
Flicka. I årets tävling fick eleverna skapa sin bild av världen
år 2030. De fick själva välja verktyg – bild, ljud, text eller
annat – för sin illustration, vilket resulterade i bidrag från 122
skolklasser runt om i Sverige. Det pedagogiska materialet
laddades ner 8447 gånger och distribuerades även i tryckt
form, bland annat på Bok & Bibliotek samt via e-post till de
lärare som deltog i tävlingen året innan.
Sedan 2011 driver FN-förbundet även projektet Världskoll.
Syftet är att öka kunskapen om utvecklingen i världen och

FN:s arbete genom att framhålla positiva exempel på utveckling. Världskoll riktar sig främst till ungdomar, gymnasieelever och studenter på universitet och högskolor. Projektets
huvudsakliga plattformar är webbplatsen världskoll.se samt
appen Världskoll. De två plattformarna har genomgått stora
förändringar under 2015 för att öka användarvänligheten och
utöka innehållet. Bland annat har appen utökats med
ytterligare språk och kan nu spelas på svenska, engelska,
spanska och franska. Under 2015 har FN-förbundet visat upp
Världskoll på Bok & Bibliotek i Göteborg, på Peace & Love i
Borlänge, inför FN-dagen på Stockholms Universitet samt
under GloBall Cup som även firade 10-årsjubileum. Webbplatsen världskoll.se har under året haft rekordmånga
besökare varav 236 200 var unika.

Foto: Riúno Quantz

Mänskliga rättigheter
och demokrati
Under 2015 fortsatte Svenska FN-förbundet framgångsrikt att verka för inrättandet av en svensk oberoende
institution för mänskliga rättigheter (MR). Två andra områden som vi uppmärksammat under året är
behovet av ett stärkt antirasistiskt arbete i Sverige samt flickors rättigheter globalt och nationellt. I juni
delades FN-förbundets MR-pris ut för andra gången.
Året inleddes med att Sverige granskades av FN:s råd för
mänskliga rättigheter i Genève. Granskningen skedde inom
ramen för den återkommande granskning (Universal Periodic
Review, UPR) som görs av samtliga FN-medlemmars arbete
med de nio så kallade kärnkonventionerna om mänskliga
rättigheter. Inför förhöret den 26 januari hade FN-förbundet
skrivit och lämnat in en parallellrapport med stöd av 32
andra svenska civilsamhällesorganisationer. Den långa raden
av undertecknare bidrog till att ge rapporten tyngd vilket

avspeglades i rådsmedlemmarnas tydliga referenser till vår
rapport i sina inlägg under förhöret. Detta visar att FNförbundet spelade en viktig roll i samband med MR-rådets
förhör av Sverige.
I parallellrapporten såväl som vid MR-rådets förhör ägnades
särskilt stor uppmärksamhet åt frågan om inrättandet av en
svensk MR-institution enligt FN:s Parisprinciper från 1993.
FN-förbundet lyfte fram behovet av ett oberoende nationellt
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statligt organ som kan tolka Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, ge stöd åt kommunernas MR-arbete
och övervaka myndigheternas efterlevnad av olika MRbestämmelser. Behovet av en MR-institution lyftes sedan
fram i inte mindre än 17 av rekommendationerna från rådets
medlemmar till Sverige efter förhöret.

brottsgrupper hos Polisen, en översyn av tillämpningen av lagen
om hets mot folkgrupp, behovet av utbildningsinsatser för
åklagare, domare och andra inom rättsväsendet om hatbrottslagstiftningen samt behovet av en nationell strategi mot
organiserad rasism inklusive propaganda på internet. Huvudtalare var rikspolischefen Dan Eliasson.

Som uppföljning till MR-rådets förhör av Sverige och frågan
Under året lyftes frågan om ett stärkt arbete mot hatbrott vid
om inrättandet av svensk MR-institution deltog FN-förbundet
ytterligare två större seminarier, dels ett vid MR-dagarna i
i ett antal möten med regeringskansliet. Dessutom bjöds
Göteborg och dels ett på FN:s dag för de mänskliga rättigkulturdepartementets statsheterna den 10 december där
sekreterare Per Olsson Fridh in till
inrikesminister Anders Ygeman
MR-nätverket – ett nätverk av
inledningstalade.
”FN-förbundets parallellsvenska organisationer med särskilt
rapport till MR-rådet bidrog
intresse för mänskliga rättigheter
Under året hölls kurser om
på ett betydande sätt till
som FN-förbundet samordnar – i
mänskliga rättigheter i Stockholm
medlemsländernas granskning
syfte att diskutera formerna för en
och Lund där vi särskilt uppmärksvensk MR-institution. I juli
sammade terrorattentaten i Paris
av Sverige inom ramen
meddelade kulturminister Alice
och Köpenhamn. Externa föreför UPR-processen.”
Bah Kuhnke och utrikesminister
läsare från Coexist i Malmö och
Gustaf Lind, enhetschef vid
Margot Wallström att regeringens
Dialogslussen i Stockholm berättade
utrikesdepartementets enhet för
avsikt var att ta FN-kritiken på allvar
om initiativ för att skapa samhörigfolkrätt, mänskliga rättigheter
och traktaträtt
och inrätta en institution. Med
het mellan olika religiösa grupper
regeringens besked som utgångsi samhället. Utvärderingarna visar
punkt arrangerade FN-förbundet
att både kurserna och föreläsningett seminarium under MR-dagarna
arna uppskattades stort. I början
i Göteborg med titeln ”Hur oberoende blir en svensk MRav november anordnades FN-förbundets årliga studieresa till
institution?”. Den kunniga panelen delade FN-förbundets
Genève, där ett 20-tal deltagare besökte olika FN-organ med
uppfattning att regeringen snarast borde lämna ett förslag till
inriktning på mänskliga rättigheter. Även här uttrycktes i utriksdagens konstitutionsutskott om inrättandet av en MRvärderingarna tydlig uppskattning för FN-förbundets initiativ
institution, och därefter helt överlåta den fortsatta processen
samt ett stort intresse för att engagera sig ytterligare för
till riksdagen.
mänskliga rättigheter.
Ett annat område som lyftes särskilt i FN-förbundets parallellrapport, och som dessutom utgör en av förbundets fokusfrågor, var rasism och etnisk diskriminering. Särskilt pekade vi
på problem med ett högt antal hatbrottsanmälningar som
sällan utreds och i princip aldrig leder till åtal, utbredd etnisk
diskriminering inom bostads- och arbetsmarknaderna samt
brister i tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp. För
att ytterligare förstärka våra krav på krafttag mot hatbrott
genom hela rättskedjan anordnades ett seminarium på FN:s
dag mot rasism den 21 mars. I paneldiskussionen lyftes de
krav som FN-förbundet fört fram om behovet av fler hat-
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2015 års pris för insatser för mänskliga rättigheter i Sverige, MRpriset, gick till juristen Annika Jyrwall Åkerberg för hennes
skickliga arbete för att stärka rättsläget för personer med
funktionsnedsättning. FN-förbundets MR-pris instiftades
2014 och delas ut årligen i samband med nationaldagen.
FN-förbundets projekt Flicka fortsätter att engagera. Inte minst
är FN-föreningar, informatörer, företag och elevföreningar
vid FN-skolor mycket intresserade av att arrangera aktiviteter
kopplade till flickors rättigheter. Vid en studieresa till Etiopien
i mars samlade vi in material om projektet som sedan använts

för att kommunicera och engagera. Bland annat har två korta
filmer och nya fotoutställningar producerats. I samband med
internationella dagen mot könsstympning den 6 februari deltog FN-förbundet i en konferens arrangerad av Socialstyrelsen
och fick där presentera den globala situationen när det gäller
köns-stympning, liksom i Nyhetsmorgon på TV4. Det är
glädjande att frågan om situationen för kvinnor i Sverige
som utsatts för könsstympning uppmärksammas alltmer.
I början av mars arrangerade vi seminariet ”More than
money – private sector partnerships for development”.
Babatunde Osotimehin, chef för FN:s befolkningsfond
UNFPA, var huvudtalare och flera av FN-förbundets företagspartner medverkade. En ny företagspartner som tillkom
under året var Apoteksgruppen som lanserade den uppmärksammade kampanjen ”Hej snippan” i samarbete med FNförbundet. Kampanjen spreds stort i både traditionella medier,
bloggar och sociala medier, och genom den har Apoteksgruppen spridit information, opinionsbildat och samlat in

medel till Flickaprojektet via Insamlingsstiftelsen FN-fonden.
I samband med internationella dagen för flickor den 11
oktober publicerade FN-förbundet en debattartikel, denna
gång på temat ”barnäktenskapslagen i Sverige och dess tillämpning”. Trots att lagen varit gällande i över ett år hade
fortfarande inga åtal väckts. Hela veckan runt Flickadagen
var vi aktiva i sociala medier med ett flertal inlägg som sågs
av cirka 43 000 personer. Flickaprojektet omnämndes även i
årets skolmaterial inför FN-dagen som användes av tusentals
lärare liksom i en bilaga om de nya globala målen som
distribuerades med Svenska Dagbladet. Under Almedalsveckan på Gotland var FN-förbundet representerat vid tre
seminarier ledda av Länsstyrelsen Östergötland där könsstympning, barnäktenskap samt barn- och tvångsäktenskap
diskuterades. Andra externa evenemang under 2015 där vi
deltog med Flickaprojektet var till exempel Peace & Love i
Borlänge där vi uppmärksammade besökarna på flickors och
kvinnors situation i världen.

FN-rörelsen globalt
Under 2015 har Svenska FN-förbundet bedrivit internationellt utvecklingssamarbete med sex av våra
systerförbund runt om i världen. Tack vara detta har FN-förbunden i Georgien, Armenien, Sydafrika,
Tanzania, Zimbabwe och Demokratiska republiken Kongo kunnat utveckla och stärka sin verksamhet.
Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete
bedrivs inom de två programmen Confidence Building
Programme (i samarbete med FN-förbunden i DR Kongo,
Georgien och Armenien) och Millennium Development
Goals to Sustainable Development Goals Programme (i
samarbete med FN-förbunden i Tanzania, Sydafrika och
Zimbabwe). Arbetet har finansiering av Sida via Forum Syd.
Utöver de nämnda FN-förbunden har Svenska FN-förbundet
sedan länge kontakt med aktörer i Azerbajdzjan som strävat
efter att bilda ett FN-förbund i landet. I maj fick vi besök av
våra partner i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan i syfte
att informera dem om hur vi arbetar med mänskliga rättigheter (MR) och jämställdhet. Under året har aktiviteter
genomförts i regionen som redan visar på positiva förändringar i deltagarnas attityder i dessa frågor.
I Georgien har fyra lokala civilsamhällesorganisationer fått
stöd med kapacitetsutveckling och utbildningssessioner.
Med stöd från FN-förbundet i Georgien har dessutom lokala
ungdomar bidragit till att internflyktingarna i Karaleti, där

600 familjer bor, äntligen fått ett daghem till sina barn.
I Armenien har landets FN-förbund genomfört en studie om
den kurdiska minoritetens rättigheter i landet. En viktig slutsats är att de viktigaste socioekonomiska svårigheterna, såsom
brist på sysselsättning och social isolering, inte är något
exklusivt för den kurdiska minoriteten utan även gäller den
armeniska befolkningen.
I DR Kongo har landets FN-förbund utbildat 250 valobservatörer. De har inte ännu fullföljt sitt uppdrag, då de
kontroversiella lokala valen inte genomfördes under 2015
som planerat, men är istället redo för övervakningen av
presidentvalet 2016. Genom förtroendeskapande arbete har
de dessutom möjliggjort för ett flertal överlevande från en
massaker på folkgruppen bafulero i juni 2014 att återvända
till sin by för att samexistera med barundi, som är den grupp
som anklagas för att ligga bakom massakern.
När det gäller programmet Millennium Development Goals
to Sustainable Development Goals har FN-förbundet i
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Sydafrika under 2015 startat projektet Living Spirit i samarbete med hållbarhetsinstitutet vid Stellenboschs universitet.
Projektet går ut på att konstruera och uppföra miljömässigt
hållbara bostäder och grönsaksland.

På det globala planet ingår Svenska FN-förbundet, tillsammans med över 100 andra, i FN-förbundens världsfederation WFUNA (World Federation of United Nations
Associations). Både WFUNA och Svenska FN-förbundet har
konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc,
FN-förbundet i Tanzania har genom rapportering och
vilket ger möjlighet att lägga fram förslag till rådet och delta
seminarier tillsammans med FN-organ, myndigheter och
som observatörer i officiella FN-möten och konferenser. FNandra civilsamhällesförbundets ordförande Aleksander
organisationer arbetat med att
Gabelic deltog tillsammans
belysa övergången till nya
med generalsekreterare Linda
”Jag hade inte informerats
globala mål för hållbar utveckNordin i WFUNA:s exekutivkorrekt om jämställdhet innan
ling i landet. Dessutom lämnade
kommittémöte som hölls i New
man, tillsammans med 31 andra
York i april och i plenaren i
och utbildningen öppnade mina
organisationer, en gemensam
Vancouver i november. Under
ögon. Jag insåg också att de flesta
skuggrapport som bidrag till
plenaren valdes Gabelic till vice
av deltagarna var feminister utan
FN:s granskning av Tanzania
ordförande för WFUNA. FNatt ens veta om det.”
inom ramen för den så kallade
förbundets ungdomsDeltagare i workshop i Armenien
UPR-processen.
sekreterare Marcia Munoz
deltog i en ungdomskonferens
I Zimbabwe har regeringen
som hölls parallellt.
accepterat FN-förbundets förslag
och för första gången genomfört
På regional nivå samverkar de
en workshop med civilsamhället om de nya globala målen.
europeiska FN-förbunden inom det europeiska nätverket
På ett kreativt sätt har förbundet även uppmärksammat
UNA Europe. Syftet med nätverket är att underlätta samordproblemet med våld mot kvinnor genom kampanjen
ning och informationsflöde kring aktiviteter och opinions”Orange Day”, då man delat ut apelsiner till alla som bär
bildande arbete, att ha kontakter i Bryssel med företrädare
orangea kläder och informerat om att orange är färgen för
för kommissionen och Europaparlamentet samt med FN i
FN:s kampanj mot våld mot kvinnor.
Genève.
Fyra unga medlemmar skickades i början av hösten ut av
Svenska FN-förbundet för att praktisera på våra systerförbund i Georgien, Armenien, Sydafrika och – för första
gången – i Tanzania. Efter fyra månader utomlands har de
rest runt i Sverige och berättat om sina upplevelser och
erfarenheter.
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Generalsekreterarna för de nordiska FN-förbunden träffades
i september för den årliga nordiska GS-konferensen där de
utbyter erfarenheter och idéer. Konferensen hölls i Tallinn
och Svenska FN-förbundet stod som värd. För första gången
deltog generalsekreterarna från Estland och Litauen i mötet.

Den svenska FN-rörelsen
Många, inte minst studenter, vill engagera sig för en bättre värld inom den svenska FN-rörelsen. Antalet
individuella medlemmar i Svenska FN-förbundet passerade under året 6 000 och kongressen samlade
rekordmånga deltagare. Viktiga motioner behandlades och en ny förbundsstyrelse valdes.

Den svenska FN-rörelsen bärs upp av alla de människor i
FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer
som med sin kunskap och sitt engagemang bidrar till verksamheten. Liksom Svenska FN-förbundet på det centrala
planet arbetar FN-föreningar och FN-distrikt med information,
opinionsbildning, insamling och internationellt samarbete.
Verksamheten bygger på ett lokalt och personligt engagemang.

och ger möjlighet till fortbildning. FN-förbundets personal
och förbundsordförande Aleksander Gabelic har regelbundet
besökt FN-föreningar för att bidra till deras engagemang.
Gabelic har främst inspirerat rörelsen att arbeta med FNförbundets fokusfrågor.

Ett annat sätt för FN-förbundet att stödja den lokala verksamheten är genom ekonomiskt stöd som FN-föreningar
FN-förbundets kongress genomfördes den 13-14 juni på Hotel
och FN-distrikt har möjlighet att söka. 37 föreningar och
Riverton i Göteborg. Kongressen är förbundets högsta
distrikt valde 2015 att söka ”årligt projektbidrag” för att
beslutande organ hålls vart tredje år. Denna gång samlades
bedriva olika lokala projekt. Därutöver sökte tolv föreningar
rekordmånga människor för att vara en del av processen där
ett särskilt bidrag för ungdomsverksamhet. Resultatet blev
anslutna riksorganisationer, FN-föreningar och FN-distrikt
manifestationer, föreläsningar, studiecirklar, FN-rollspel och
genom sina utvalda ombud utövar
seminarier som sammantaget medsina föreningsdemokratiska rättigförde att många människor nåddes
heter. Jämfört med kongressen 2012
av FN-relaterade aktiviteter i sitt
”Det är väldigt kul att vara
skickades ombud från dubbelt så
närområde, arrangerade av
engagerad i en FN-förening.
många riksorganisationer. Totalt
människor från orten.
Man träffar nya människor
deltog ombud från 32 riksorganisaoch jobbar för en bättre värld.”
tioner, 69 FN-föreningar och 14 FNLiksom tidigare år uppmärk
distrikt. Därutöver nära nog tresammade många inom den lokala
Raho Mohamed, Uddevalla
dubblades antalet observatörer. 30
FN-rörelsen olika internationella
motioner om vitt skilda ämnen
FN-dagar, inte minst internationella
behandlades och en ny förbundskvinnodagen den 8 mars, FN-dagen
styrelse valdes för kommande treårsperiod.
den 24 oktober och de mänskliga rättigheternas dag den 10
december. Flera föreningar har också deltagit i samarbetsTvå inspirationsträffar arrangerades under året för att stärka
projekt med andra aktörer på sin ort och har på så sätt tillden lokala verksamheten, den ena i Malmö och den andra i
fört ett FN-perspektiv i olika sammanhang. Många har då
Luleå. Utvärderingarna visar att deltagarna tycker att den här
valt att lyfta fram FN-förbundets projekt och fokusfrågor.
typen av träffar är viktiga. Dels ger de konkreta verktyg och
Flera samarbeten mellan FN-föreningar har dessutom ägt
skänker inspiration och nytändning. Dels skapar de gemenskap
rum runt om i landet.

Foto: Jesper Prytz
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För att kunna fånga upp behov och önskemål som finns hos
Bland de många aktiviteter som medlemmar i FN-rörelsen
våra FN-föreningar genomfördes i slutet av året en utväroch andra intresserade kunde välja på under året fanns ett
dering med deras ordförande. I svaren kan vi se att många
större seminarium som arrangerades i samband med FN:s
lyckats väl med att sätta en lokal prägel på globala frågor.
generalförsamlings öppnande. Temat var de nya globala
Genom verksamhetsbrev och personlig kontakt får de
målen för hållbar utveckling. I samband med FN-dagen i
kontinuerligt tips och stöd av förbundets organisationsoktober anordnades traditionsenligt också ett större
sekreterare i detta. De har även fått filmklipp om aktuell
evenemang i Stockholm. I år var temat FN och skydd för
verksamhet och, för första gången, erbjudanden om Skypekvinnor i konflikt. Biståndsminister Isabella Lövin var huvudmöten. Dessutom har en upptalare. Seminariet direktsändes
skattad handbok för att underav SVT Forum och över 300
lätta styrelsemedlemmarnas
personer var på plats. Flera av
”MR-nätverket ger oss möjlighet
arbete lanserats 2015 och skickats
dem som besöker våra semi
att i en bredare krets föra fram
ut till samtliga föreningar.
narier är anställda på någon av
de anslutna riksorganisationerna.
brister när det gäller mänskliga
FN-förbundet har som målsätt
rättigheter för personer med
ning att genomgående integrera
Många engagerade medlemmar
funktionsnedsättning i Sverige”.
ett ungdomsperspektiv i verk
och andra intresserade har även
Lotta Sondell, Lika Unika
samheten och i detta syfte till
gått kurser inom ramen för vårt
sätts årligen en referensgrupp
utbildningsprogram FN-ABC.
bestående av sex engagerade
Inom detta erbjuder vi kurser i
ungdomar från hela landet.
Göteborg, Malmö, Stockholm
Referensgruppen bidrar med
och Umeå. A-kursen är en
synpunkter och idéer till kansliets handläggare och planerar
grundkurs i FN-kunskap. B-kurserna är fortsättningar på
tillsammans med ungdomssekreteraren UNg-helgen,
grundkursen och erbjuds inom de tre sakområden som både
förbundets största ungdomsaktivitet. UNg-helgen arrangeras
FN och FN-förbundetsverk-samhet är indelad i, nämligen
varje år av FN-förbundet och är en träff för unga medlemmar
fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. En
och FN-skolelever runt om i landet. Den fungerar som en
C-kurs i form av en veckolång studieresa till FN-staden
mötesplats för unga engagerade personer och tanken är att
Genève ägde rum under hösten.
det ska vara ett tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter och
lära sig mer om FN. Ungefär 60 unga medlemmar deltog på
Anders Kompass utsågs till Årets FN-vän 2015 eftersom han
UNg15 som gick av stapeln i maj på Sida Partnership Forum
satt ljuset på sexuella övergrepp mot barn av fredsbevarande
i Härnösand. Temat för helgen var mänskliga rättigheter.
personal och därigenom bidragit till att försöka upprätthålla
FN:s nolltolerans mot sådana överträdelser. Han har samtidigt
En viktig resurs och tillgång för att sprida ungdomsenga
påvisat behovet av större öppenhet och transparens i FNgemang lokalt är våra ungdomsansvariga. En ungdomsansvarig
systemet. Utmärkelsen Årets FN-supporter gick till Lovisa
är en ung person som har till uppgift att samordna ung
Fhager Havdelin, verksamhetschef vid den anslutna riksdomar i sin FN-förening. För att kunna bistå de ungdomsorganisationen Teskedsorden.
ansvariga med ett bra och kontinuerligt stöd har ungdoms
sekreteraren på FN-förbundet en ständig kommunikation
Vidare har vi inom FN-förbundet under året samverkat med
och dialog med dem genom besök, utskick, mejl och andra
våra anslutna riksorganisationer på många olika sätt. Rikstyper av kontakter. Vidare anordnar FN-förbundet varje höst
organisationerna har medverkat i debattartiklar, engagerat
träffar för de ung-domsansvariga där möjlighet ges att utbyta
sig i insamlingsprojekten och deltagit i våra kampanjer. En
erfarenheter, inspirera varandra och få konkreta tips. Med
särskild träff om möjligheter till engagemang anordnades för
tanke på FN-föreningarnas geografiska spridning anord
dem i början av året. Många av dem har också deltagit i vårt
nades 2015 tre mindre regionala träffar istället för, som
nätverk för mänskliga rättigheter, MR-nätverket, och skickat
tidigare, en större i Stockholm. Detta bidrog till att 34 ungdomsrepresentanter till olika kurser och seminarier.
ansvariga hade möjlighet att delta, vilket var rekord.
Träffarna ägde rum i Växjö, Göteborg och Stockholm.
Även detta år fick FN-förbundet i uppdrag av Utrikesdepartementet att utse en folkrörelserepresentant till den svenska
Genom en aktiv närvaro på sociala medier lyckas FNdelegationen till FN:s generalförsamling. Förbundsstyrelseförbundet nå många unga både inom och utanför vår rörelse.
ledamot Tanja Mitic valdes och var på plats i New York
Ungdomssekreteraren är verksam på bland annat Facebook
under två veckor i oktober-november.
(UNg FN-förbundet), Twitter (SFNUNg) och uppdaterar
kontinuerligt vår blogg UNgbloggen med aktuella FN-frågor,
tips på engagemang och information om vår egen rörelse.
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Skolverksamhet
FN-förbundets skolverksamhet består av en stor mängd aktiviteter som skapar engagemang hos elever och
lärare för globala frågor. Under året intensifierades verksamheten på våra 30 certifierade FN-skolor. Fler
elevföreningar med många olika aktiviteter nådde ut till över 9 000 enskilda elever. 2015 arrangerades dessutom två stora FN-rollspel: SweMUN i Tidaholm och NordicMUN i Köpenhamn.

Svenska FN-förbundet fortsätter att arbeta med rollspel som
metod för att föra ut globala frågor i skolan. Under 2015
bidrog vår verksamhet till att ca 3 700 elever involverades i
olika FN-rollspel.

som modell, ges eleverna på kort tid inblick i hur FN arbetar
och i aktuella frågor och utmaningar som FN står inför idag.
Genom vår ordförande-pool hyrde vi ut rollspelsordförande
till 23 gymnasieskolor. FN-förbundet har under 2015 även
fortsatt att stödja FN-rollspelen SMUN i Stockholm och
UMUN i Uppsala, som riktar sig till universitetsstudenter.

Tillsammans med våra nordiska systerförbund arrangerade
vi NordicMUN, ett internationellt FN-rollspel på FN:s
nordiska högkvarter i Köpenhamn. Det blev tre roliga,
Nyhetsbrevet Skoltips skickades ut tre gånger per termin och
intensiva och lärorika dagar där 100 studenter från 27 länder
nådde över 900 lärare som arbetar med globala frågor. I nyhetsdiskuterade frågor som terroristorganisationen Daeshs (IS)
brevet ges tips på aktuella utbildningar, nytt skolmaterial och
brott mot mänskligheten och hur länder kan arbeta för att
metoder som kan användas för att i undervisningen ta upp
stoppa barnäktenskap och
frågor som kvinnors
kvinnlig könsstympning.
rättigheter, rasism,
Vårt årliga nationella FNskyldighet att skydda
Vår skola är en FN-skola vilket jag är oerhört
rollspel SweMUN
samt de nya globala
tacksam över. FN-rollspel är en av de roligaste
arrangerades detta år i
målen. Inför FN-dagen
händelserna under min gymnasietid. Det var
samarbete med vår FNspred vi ett material
skola Rudbecksgymnasiet
som vände sig till både
en vecka med hårt arbete, utmaningar och stress,
i Tidaholm. 145 elever
grundskolor och
men framför allt lärde vi oss massor om vår
och 25 lärare från olika
gymnasieskolor. Vi tog
omvärld och fick stor gemenskap.
gymnasieskolor i Sverige
även fram ett presentaLili Hsu, elev på Karolinska gymnasiet i Örebro
samlades under tre dagar
tionsmaterial om FN:s
i april och debatterade
verksamhet under sina
konflikten i Syrien, åt70 år.
gärder och hantering av
epidemier, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i
Sedan 2007 finns ett långsiktigt samarbete mellan FNAgenda 2030 och en kärnvapenfri zon i Mellanöstern.
förbundet och gymnasieskolor som vill utveckla sin internationella profil genom att bli certifierad FN-skola. FN-skolor
Under året producerades bland annat ett nytt FN-rollspel
erbjuds årligen lärarfortbildning, pedagogisk vägledning, föreom Syrien som med hjälp av färdiga rollkort underlättar för
läsningar, elevaktivitetersamt tillgång till nätverk och underskolor att arrangera FN-rollspel i sin undervisning. Genom
visningsmaterial. Under 2015 har 30 skolor certifierats varav
att simulera ett säkerhetsrådsmöte med verkliga FN-möten
tre nya (i Uddevalla, Gislaved och Sigtuna). För att
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uppmärksamma det viktiga arbete som sker ute på FNskolorna instiftade FN-förbundet under året ett lärarpris.
Elever, skolledning och anställda på FN-skolor kan nominera
en lärare som med nyskapande projekt eller långsiktigt
arbete verkar för att öka kunskap, engagemang och förståelse
för globala frågor på skolan. 2015 års FN-lärare blev Daniel
Gustavsson Emmertz från FN-skolan Spyken i Lund.
Under året har vi satsat särskilt på att stärka elevengagemanget
på FN-skolorna. Vi uppmuntrar och stödjer enskilda elever
att starta och driva FN-elevföreningar på sina skolor i syfte
att agera lokalt för att informera och påverka i angelägna
globala frågor. Flera nya elevföreningar har startats under
året och vid årets utgång fanns det totalt 22 elevföreningar
på de 30 FN-skolorna. Våren 2015 uppgav FN-skolorna i den
årliga utvärderingen att över 9 000 elever nåtts av elevföreningarnas olika aktiviteter under läsåret. Det handlar om
allt från temadagar, tävlingar, informationskampanjer och
olika typer av insamlingsaktiviteter till våra projekt Skolmat,
Flicka och Minor via FN-fonden, samt till vår katastrofinsamling till förmån för FN:s arbete med att hjälpa nödställda

i Syrien. Ett exempel är en filmkväll för 100 elever som den
nystartade elevföreningen på Räddningsgymnasiet i Sandö
arrangerade. Eleverna i föreningen visade filmen ”En
blomma i Afrikas öken”, serverade fika och samlade in
pengar via FN-fonden för att uppmärksamma två av förbundets projekt, Flicka och Skolmat.
För att inspirera eleverna till egna aktiviteter ute på FNskolorna arrangerar FN-förbundet inom ramen för skolverksamheten temadagar om FN:s fältarbete. Sådana temadagar för ökat globalt engagemang arrangerades bland annat
på Söderportgymnasiet i Kristianstad i april, Räddningsgymnasiet i Sandö i juni och på S:t Eskils gymnasium i
Eskilstuna i september. För att ge elevföreningarna på
skolorna kontinuerligt stöd erbjuds de en särskild kontaktperson på FN-förbundet, får löpande tips på aktiviteter
genom ett nyhetsbrev och tillgång till en unik resursbank på
hemsidan. Varje år arrangeras även en kickoff på nationell
nivå för alla FN-elevföreningar i syfte att inspirera och stärka
deras arbete.

Insamling
2015 var ett betydelsefullt år för FN-förbundets insamlingsverksamhet. Tack vare en ökad insamlingsvolym
har Flickaprojektet mot barnäktenskap och könsstympning i Etiopien kunnat utökas, barn i Etiopien och
Kongo har fått över en miljon skolmåltider och Syrienflyktingar har fått viktigt matbistånd. Dessutom har
projektet Minor nylanserats och dess insamlade medel fått ny mottagare.
Svenska FN-förbundet bedriver insamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden till särskilt utvalda FN-projekt i fält som
saknar resurser. De insamlade medlen går till tre projekt som
vart och ett representerar FN:s tre pelare: fred och säkerhet
(Minor), utveckling (Skolmat) samt mänskliga rättigheter
(Flicka). FN-fonden samlar även in bidrag till FN:s humanitära
insatser i samband med naturkatastrofer och väpnade konflikter.
I dagsläget går detta stöd till FN:s livsmedelsprogram WFP
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(World Food Programme) och dess arbete med matbistånd
till flyktingar i och omkring Syrien. Fonden har ett 90-konto
(90 00 79-5) som är beviljat av Svensk Insamlingskontroll och
förbundet är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRII. All insamlingsverksamhet bedrivs genom FN-fonden
och dess resultat redovisas i en separat årsredovisning.
Under 2015 samlade vi in 8,06 miljoner kronor jämfört med

6,18 miljoner 2014 vilket alltså innebar att vi ökade insamlingsGenom projektet Flicka samlar FN-fonden in pengar till
volymen jämfört med året innan med nästan två miljoner
utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligkronor. Därmed nådde vi vårt mål med god marginal, mycket
heter. I samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA
tack vare framgångsrika samarbeten med våra företagspartner.
arbetar vi i dagsläget aktivt mot könsstympning och barnEngagemanget hos lokalföreningar och enskilda individer i
äktenskap genom att stödja ett konkret projekt i Afar-regionen
samband med den pågående flyktingkrisen i Syrien och näri Etiopien men också genom informationsspridning och
liggande områden var också
opinionsbildning i Sverige.
mycket viktigt. I mars
Under vår resa i mars fick vi
genomfördes en resa till
träffa representanter för lokal”Att hjälpa unga flickor till
Etiopien där företagsrepresenbefolkningen som har tagit
utbildning och god hälsa är viktigt
tanter tillsammans med
avstånd från barnäktenskap
för långsiktig utveckling. När vi läste
personal från FN-förbundet
och könsstympning tack vare
fick se delar av det fältarbete
UNFPA:s arbete med dessa
om Flicka kände vi att det var helt
som de insamlade medlen
frågor. Eftersom vi hade gjort
rätt, sedan var det även smidigt att
går till. Där fick vi bevittna
en liknande resa året innan
göra en egen insamling på er
vilken viktig verksamhet både
hade vi möjlighet att observera
hemsida vilket underlättade.”
UNFPA (FN:s befolkningshur attityderna kring könsfond) och WFP bedriver på
stympning och barnäktenskap
Emma och Erik Övelis skänkte
tillsammans med sina bröllopsgäster
plats, och hur betydelsefull
hade förändrats i rätt riktning
över 90 000 kr till Flicka när de
både skolmaten och arbetet
i distriktet Afambo. Nu fanns
gifte sig på midsommardagen 2015
mot barnäktenskap och könsen konsensus bland byledarna
stympning är för de människor
att könsstympning är skadsom tar del av projekten.
ligt och ska stoppas. Dessutom
hade synen på äktenskap
Inom ramen för projektet Minor samlar FN-förbundet via
förändrats i riktning mot att man ska vara minst 18 år för att
FN-fonden in pengar som går till att röja minor, förstöra
gifta sig. Det är glädjande att se att förändring är möjligt och
minlager, hjälpa minoffer och ge utbildning till människor
att FN-förbundet, tack vare våra givare, kan vara med och bidra
som lever i mindrabbade områden. Under våren 2015
till konkreta framsteg.
nylanserade vi projektet och bytte samtidigt samarbetspartner. Från och med mars går de insamlade medlen till
Företag som vi samarbetar med genomförde vid tre tillfällen
FN:s minröjningsservice UNMAS (United Nations Mine
kortare kampanjer till förmån för Flicka. Inför internationella
Action Service) och dess arbete i Demokratiska Republiken
kvinnodagen den 8 mars kunde The Body Shops kunder
Kongo.
stödja projektet genom att runda upp sitt köp under en sjudagarsperiod. Dessutom lanserades en exklusiv kampanjProjektet Skolmat bedrivs i samarbete med FN:s livsmedelsprodukt, vars intäkter delvis gick till Flicka, och såldes i The
program WFP. Insamlade medel går till gratis skolmat till
Body Shops butiker under flera veckor. I augusti-september
barn som lever under fattiga förhållanden i Etiopien och DR
genomfördes kampanjen “Hej Snippan” i samarbete med vår
Kongo. Skolmatsprogrammet har visat sig vara ett av FN:s
nya företagspartner Apoteksgruppen. Syftet var att uppmärkmest framgångsrika projekt för att bekämpa fattigdom och
samma kvinnors och flickors ”liv och underliv”. Som ett led i
öka antalet barn som går i skolan. Under vår resa i mars 2015
kampanjen såldes bland annat en liten necessär för 20 kr där
kunde vi konstatera att skolmaten är oerhört betydelsefull
hela summan gick till Flicka. Vår julkampanj handlade även
för barnen, både för att de ska bli mätta och ta till sig kunskap,
detta år om det populära armbandet mot barnäktenskap.
men också för att öka chanserna att föräldrarna skickar dem
Tack vare vårt samarbete med SNÖ of Sweden har vi kunnat
till skolan överhuvudtaget.
fortsätta sälja det under 2015, med en topp i december, och
totalt gav det 2015 över en miljon kronor till Flicka.
Andra företag som också bör uppmärksammas särskilt för
sitt stöd till Svenska FN-förbundet 2015 är Barista Fair Trade
Coffee och O’Learys Trademark som båda genom sina medarbetares engagemang har samlat in stora bidrag till Skolmat.
Vi har även fått stöd under året på olika sätt från KPA Pension,
Pizza Hut, Aller Media och Mediekompaniet.
Varje bidrag gör skillnad, så FN-förbundet och Insamlingsstiftelsen FN-fonden riktar ett stort och varmt tack till alla
som bidragit till viktig verksamhet i fält under 2015!

19

Årsredovisning

förSvenska FN-förbundet 802000-9232. Räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31
Styrelsen för Svenska FN-förbundet, 802000-9232, får härmed lämna årsredovisning för 2015.

Förvaltningsberättelse
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Syfte och ändamål
Svenska FN-förbundet är en ideell förening som verkar för ett bättre
och starkare Förenta Nationerna (FN). Svenska FN-förbundet
verkar för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans
mål och principer.
Svenska FN-förbundet ska granska och bistå vid efterlevnaden av
Sveriges åtaganden gentemot FN och verkar genom information,
kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete.
Det finns FN-förbund i över 100 länder i världen. Svenska FNförbundet samverkar med flera av dessa i olika FN-frågor.

Årets verksamhet
Inledning

Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande programmen
utveckling, fred, säkerhet och nedrustning samt mänskliga rättig
heter. Inom vart och ett av programmen arbetar FN-förbundet med
fem metoder: information och utbildning, påverkan, granskning,
insamling samt internationellt samarbete. Till programmen är ett
sextiotal små och stora projekt knutna.
Verksamheten styrs av den resultatmatris som tas fram utifrån
den verksamhetsplan som styrelsen antar efter varje kongress.
Under 2015 har förbundet fortsatt att utveckla arbetet med resultat
uppföljning och resultatbaserad styrning (RBM). Måluppfyllelsen
under 2015 har varit god. Av de förändringsmål inom
sakfrågeområdena som finns i den resultatmatris vi skapat utifrån
gällande verksamhetsplan nådde vi under verksamhetsperioden
2013-2015 de flesta mål. I 26 fall av totalt 33 landade vi på eller över
den planerade måluppfyllelsen, i fyra fall landade vi tydligt under
den uppsatta målnivån, i tre fall strax under planerat resultat. Målet
om att nå 7 000 medlemmar nåddes inte fullt ut, men en större
ökning skedde under 2015 med ca 450 nya medlemmar så trenden
pekar åt rätt håll.
Resultatmatrisen bygger på de tre program som redovisas under
egna rubriker nedan. En del verksamhet spänner över alla program
och ges separat beskrivning även om dess resultat ingår i program
verksamheten.

Utveckling och fattigdomsbekämpning
Inom ramen för FN-förbundets arbete med utvecklingsfrågor och
fattigdomsbekämpning fokuserar vi på Agenda 2030, FN:s fältarbete
och reform av FN:s utvecklingsarbete (One UN).
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FN-förbundet har aktivt påverkat innehållet i Agenda 2030 med
de globala målen för hållbar utveckling. Vi har under 2015 agerat
gentemot regeringen, Sveriges representation vid FN och FN. Vi har
också agerat genom Beyond2015, ett globalt nätverk av civilsamhällesorganisationer som varit aktivt i arbetet med den nya utvecklings
agendan. FN-förbundet sitter i nätverkets svenska styrgrupp som
under året haft täta möten. Nätverket har också haft flera dialog
möten med handläggare och politiskt sakkunniga på UD som
arbetar med Agenda 2030. Styrgruppen fick utse representanter till
den svenska regeringsdelegationen vid förhandlingarna om Agenda
2030 i FN i New York och från FN-förbundet deltog Linda Nordin.
I en enkät till FN-föreningar svarade 24 föreningar att de arbetat
med millenniemålen och Agenda 2030. Flera har genomfört
arrangemang tillsammans med FN-förbundets informatörer för
Agenda 2030. Under året hade totalt 29 unga medlemmar uppdraget
som informatör. De har framför allt fokuserat på gymnasieskolor,
högskolor och universitet. Flera tusen elever och studenter har på
detta sätt fått inspiration till att engagera sig i arbetet för en bättre
värld.
FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar
utveckling betyder mycket för miljontals människor runt om i
världen. Men FN:s utvecklingsarbete måste reformeras och anpassas
till dagens behov, ett reformarbete som FN-förbundet följer och
påverkar. På förbundets kongress fick FN-föreningar och distrikt
hämta ut fem exemplar vardera av en antologi om FN:s utvecklingsarbete för att kunna starta studiecirklar och diskussioner med anto
login som underlag, vilket närmare 70 föreningar och distrikt gjorde.
I början av 2015 genomförde FN-förbundet en studieresa för
företagsrepresentanter till Etiopien där deltagarna bland annat
besökte WFP:s skolmatsprogram. Under resan samlade vi in material
i form av bilder, video och berättelser från projektet och kunde
senare med hjälp av detta material producera två korta informationsfilmer om projektet Skolmat. Filmerna kan användas vid
presentationer och lokala aktiviteter men har även spridits i digitala
kanaler till tiotusentals personer.
Inför FN-dagen anordnade FN-familjen en programdag på
Stockholms universitet med rubriken ”Stronger UN – Better World.
UN 70 years – tackling today’s and tomorrow’s challenges”. Bland
programpunkterna kan nämnas ”Climate change – the biggest threat
to sustainable development? What will happen in Paris?” där bland
annat Jaques Lapouge, Frankrikes ambassadör i Sverige, medverkade.
Sedan 2011 driver FN-förbundet projektet Världskoll. Syftet är att
öka kunskapen om utvecklingen i världen och FN:s arbete genom
att framhålla positiva exempel på utveckling. Världskoll riktar sig
främst till ungdomar, gymnasieelever och studenter på universitet
och högskolor. Projektets huvudsakliga plattformar är webbplatsen
världskoll.se samt den prisbelönta appen Världskoll. De två platt
formarna har genomgått stora förändringar under 2015 för att öka

användarvänligheten och utöka innehållet. Bland annat har appen
utökats med ytterligare språk och kan nu spelas på svenska, engelska,
spanska och franska.

Fred, säkerhet och nedrustning

Inom ramen för arbetet med fred, säkerhet och nedrustning har
FN-förbundet tre fokusområden: att stärka FN-principen skyldighet
att skydda, att verka för rustningskontroll och mot inhumana vapen
samt ett ökat svenskt stöd för FN:s fredsinsatser.
FN-förbundets arbete med skyldighet att skydda syftar till att
förbättra implementeringen och tillämpningen av principen, som är
det främsta verktyget som finns idag för att skydda civila från folk
mord, brott mot mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser.
Verksamheten inom detta område har under 2015 gett goda resultat.
Under året gjorde t ex Sverige för första gången sedan 2011 ett
uttalande om skyldighet att skydda under FN:s generalförsamlings
öppnande vid den informella dialogen om skyldighet att skydda. I
uttalandet återspeglas flertalet av FN-förbundets rekommendationer
till regeringen som framförts både i samtal med Sveriges samordnare
för principen och i FN-förbundets idéskrift med 10 konkreta förslag
till regeringen, ”Så kan Sverige stärka FN”, som förbundet tog fram
under våren 2015.
FN-förbundet har under 2015 aktivt argumenterat för att veto
rätten i säkerhetsrådet kan kringgås genom att frågor hänvisas till
FN:s generalförsamling enligt resolution 377 (V) om samverkan för
fred. Möjligheten att vända sig till generalförsamlingen fick under
året stöd av bland annat FN:s särskilda sändebud för Syrien, Staffan
De Mistura, som under ett seminarium arrangerat av FN-förbundet
och Folk och Försvar framhöll samverkan för fred som en möjlighet
för att stoppa våldet i Syrien. Vidare fick förbundets arbete för
denna mekanism stöd av utrikesminister Margot Wallström under
ett inslag i Sveriges Radio om islamiska statens våld mot kvinnor
där hon medverkade tillsammans med FN-förbundets ordförande
Aleksander Gabelic.
Inom ramen för FN-förbundets arbete mot inhumana vapen och
för rustningskontroll hände mycket framför allt under våren 2015.
Dessa sakfrågor var särskilt aktuella under året eftersom vapen
handelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) trädde i kraft den 24
december 2014 och nu skulle börja genomföras. Dessutom
publicerade krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) sin
översyn av svensk vapenexport i april.
FN-förbundet deltog i flera möten med civilsamhället, represen
tanter från KEX och regeringen under året. Vi publicerade även fler
uttalanden och en artikel där vi argumenterade mot en förlängning
av regeringens vapenhandelsavtal med Saudiarabien. Arbetet gav
resultat och regeringen beslutade senare under året att inte förlänga
avtalet.
Under minveckan i april lanserade FN-förbundet projektet Minor
(fd röj en mina). De medel som FN-fonden samlar in går till FN:s
minröjningsservice UNMAS. FN-förbundets medlemstidning
Världshorisont hade inhumana vapen och nedrustning som tema i
det nummer som utkom i maj.
Under Almedalsveckan på Gotland gjorde FN-förbundet en
interaktiv utställning mot minor på Sidas torg ”Sverige i världen”.
Utställningen bestod av en gräsmatta på Sidas torg ”Sverige i
världen” med gömda minattrapper som gav ifrån sig ett alarm när
någon trampade på dem. Utställningen var ett välbesökt och upp
skattat inslag i Almedalen och kompletterade en lång rad fram
trädanden och seminarier som FN-förbundet också genomförde.
FN-förbundets arbete för ökat svenskt stöd till FN:s fredsfrämjande
har lyfts flera gånger under 2015 genom bland debattartiklar,
seminarier och annat påverkansarbete. Vidare har förbundet fortsatt
att på nära håll följa det svenska truppbidraget till FN-insatsen
Minusma i Mali. En av FN-förbundets främsta framgångar under

2015 var när FN:s högnivåpanel för fredsoperationer publicerade sin
rapport och det var tydligt att vårt bidra till denna har fått
genomslag. Förbundets bidrag fokuserade främst på tre punkter,
behovet av en flexibel snabbinsatsstyrka till FN:s förfogande, att alla
länder bidrar med trupper, inklusive Sverige och andra västländer
samt vikten av att fredsbevararna är utbildade i de verktyg som
finns inom ramen för skyldighet att skydda för att förebygga och
stoppa bland annat sexuellt våld i konflikter.

Mänskliga rättigheter
Under 2015 fortsatte Svenska FN-förbundet framgångsrikt att verka
för inrättandet av en svensk oberoende MR-institution. Året in
leddes med MR-rådets granskning av Sveriges arbete med mänskliga
rättigheter till vilken förbundet hade lämnat in en alternativ rapport
som många svenska civilsamhällesorganisationer ställde sig bakom.
Behovet av en MR-institution i Sverige lyftes fram i inte mindre än
17 rekommendationer från rådets medlemmar. Två andra områden
som förbundet uppmärksammat under året är behovet av ett stärkt
antirasistiskt arbete i Sverige samt flickors rättigheter globalt och
nationellt. I juni delades FN-förbundet pris för mänskliga rättig
heter ut för andra gången.
För att ytterligare förstärka förbundets krav på krafttag mot hatbrott genom hela rättskedjan anordnades ett seminarium på FN:s
dag mot rasism den 21 mars. I paneldiskussionen lyftes de krav som
FN-förbundet fört fram om behovet av fler hatbrottsgrupper hos
Polisen, en översyn av tillämpningen av lagen om hets mot folk
grupp, behovet av utbildningsinsatser för åklagare, domare och
andra inom rättsväsendet om hatbrottslagstiftningen samt behovet
av en nationell strategi mot organiserad rasism inklusive
propaganda på internet. Som inbjuden huvudtalare redogjorde
rikspolischef Dan Eliasson för polisens utvidgade satsning mot
hatbrott och planer på att inrätta en hatbrottsgrupp i Göteborg i
likhet med de som finns hos Polisen i Stockholm och Malmö.
Flickaprojektet engagerar många av våra föreningar, informatörer
och företag. Även elevföreningar vid FN-skolor är intresserade av
att göra aktiviteter kopplade till projektet. Vid den studieresa som
gjordes till Flickaprojektet i Etiopien i mars månad samlades
material in om projektet som sedan använts för att kommunicera
och engagera. Bland annat gjordes två korta filmer om projektet,
liksom nya fotoutställningar. I samband med den Internationella
dagen mot könsstympning presenterade FN-förbundet den globala
situationen gällande könsstympning vid Socialstyrelsens konferens
om frågan samt i TV4 nyhetsmorgon. Det är glädjande att se att
frågan om situationen för kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning uppmärksammas alltmer.

Programövergripande verksamhet

Förbundet har en omfattande verksamhet för skolor och ungdomar.
Under året har FN-förbundet bland annat samarbetat med 30
gymnasieskolor som certifierade FN-skolor och organiserat träffar
och läger för förbundets unga medlemmar under 26 år.
FN-förbundet har under året fungerat som ett stöd till de lokala
FN-föreningarna och FN-distrikten. Grundbidrag och projekt
bidrag har delats ut för lokal verksamhet och lokala aktiviteter.
Genom inspirationsträffar, kongressen och regelbunden kontakt har
kontaktytan mellan förbundet och föreningarna varit god. Förbundets
medlemstidning Världshorisont har utkommit med fyra nummer
under året och förbundets digitala nyhetsbrev för medlemmar
skickats ut.
Förbundet har ett omfattande studieprogram för allmänheten
kallat FN-ABC. Kursprogrammet består både av grund- och fort
sättningskurser samt studieresor. Utöver detta hålls även kurser i
FN-rollspel samt kurser för lärare i mänskliga rättigheter.
FN-förbundet är aktiva medlemmar i FN-förbundens
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internationella världsfederation (WFUNA). Svenska FN-förbundet
är representerat i WFUNA:s styrelse. Vi samverkar även i ett nordiskt
nätverk och i ett europeiskt nätverk av FN-förbund.
Förbundets internationella utvecklingssamarbete har fortsatt
med samarbeten med våra systerorganisationer, FN-förbunden i
Georgien, Armenien, Tanzania, DR Kongo, Sydafrika och Zimbabwe.

Insamlingsverksamhet

FN-förbundet har genom Insamlingsstiftelsen FN-fonden arbetat
med insamlingsverksamhet. Förbundet administrerar Insamlings
stiftelsen FN-fonden och handlägger även de projekt vilka fonden
stödjer. Insamlingsintäkterna gick till FN-fondens 90-konto, medan
förbundets kostnader kompenserades från FN-fonden till självkost
nadspris. Årets insamlingsprojekt var Skolmat blir kunskap, Minor,
Flicka samt katastrofstöd till de drabbade av kriget i Syrien. I projekten
samarbetade förbundet med internationella FN-program och
fonder. Insamlingsverksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och redovisas i årsredovisning från Insamlingsstiftelsen
FN-fonden.
Förbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
(FRII). Kodrapport har upprättats för 2014 och inlämnats 2015, nästa
kodrapport ska inlämnas 2016. Förbundet har under året fortsatt att
utveckla samarbeten med näringslivet i form av konceptet FN-partner
För mer information om FN-fondens verksamhet hänvisas till
årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen FN-fonden 2015.

Medlemsutveckling

Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet 6 064 (5 614) medlemmar,
en ökning med 450 nettomedlemmar. Inflödet av nya medlemmar
2015 var 1 383 stycken och antalet utträden 933. Medlemmarna var
engagerade i 97 (103 föregående år) lokala FN-föreningar i 22 FNdistrikt (22 föregående år). Dessutom var 86 riksorganisationer (87
föregående år) medlemmar i Svenska FN-förbundet.

Kongress 2015
FN-förbundets kongress 2015 ägde rum 2015-06-13 till 2015-06-14
på Hotel Riverton i Göteborg. Kongressen hade 100 deltagare fler
än den tidigare kongressen och dubbelt så många riksorganisationer
(32) var närvarande. För mer information om de beslut som fattades
under kongressen utöver styrelsens sammansättning, revisorer och
valberedning se kongressprotokollet.

Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet
Förbundsstyrelsen har under året haft fyra sammanträden: 27 mars,
10 april, 4 maj, 12 juni, 29 augusti och 4 december.
Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har
under året haft åtta sammanträden: 6 mars, 13 april, 22 maj, 25
september, 13 november och 14 december.
Under året har generalsekreterare Linda Nordin och biträdande
generalsekreterare Jens Petersson varit adjungerade till styrelsens
och arbetsutskottets sammanträden.
Ledamöter från och med kongressen 13-14 juni 2015 till
kongressen 2018:

Ordinarie ledamöter som även utgör arbetsutskott (AU)

Aleksander Gabelic, ordförande, Carina Nilsson, vice ordförande,
Roland Håkansson, vice ordförande, Gabriel Bake samt Niklas
Carlsson.

Övriga ordinarie ledamöter

Annelie Börjesson, Kiomars Heydar, Tanja Mitic, Gertrud Åström,
Marianne Andersson, Laila Naraghi, Thomas Simonsson och Oscar
Ernerot.
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Styrelsens suppleanter

Vid kongressen beslutades att styrelsen inte ska ha några suppleanter.
Styrelsen är beslutsför vid 7 närvarande av de 13.

Valberedning och revisorer
Valberedning

Till valberedning utsågs på kongressen 2015 Ursula Falkringe, ordförande, Toktam Jahangiry, Viktor Olsson, Lars Bengtsson och
Susanna Güven som ordinarie ledamöter. Som suppleanter utsågs
Joakim Robertsson och Carina Almgren.

Revisorer

Till ordinarie revisorer valdes på kongressen 2015 Thomas Lönnström,
auktoriserad revisor och Sonja Gardefjord. Till revisorssuppleanter
valdes Jens Karlsson, auktoriserad revisor och Gunilla Lundström.

Kansli

Förbundet har lokal på Skolgränd 2 på Södermalm i Stockholm.
Under 2015 arbetade i medeltal 24 (föregående år 23) anställda på
Svenska FN-förbundet. Förbundet tog under året emot ett flertal
praktikanter. Arbetet på kansliet skedde under ledning av general
sekreterare Linda Nordin tillsammans med biträdande general
sekreterare Jens Petersson.

Ekonomi
Intäkter, kostnader och resultat

Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till 30 741 tkr (29 369 tkr
föregående år). En stor del av verksamheten finansierades genom
organisationsstödet från Sida respektive Utrikesdepartementet
(UD) på totalt 14 500 tkr (oförändrat mot föregående år). För
särskilda informations- och utvecklingsprojekt erhölls bidrag från
Sida, Forum Syd och UD på totalt 10 556 tkr (8 382 tkr). Försäljningsintäkter och deltagaravgifter var också viktiga inkomstkällor för
förbundet och ökade något jämfört med föregående år. Verksamheten
med FN-skolor har fortsatt i ungefär samma omfattning som före
gående år. Förbundets omsättning ökade i jämförelse med föregående
år främst på grund av att projektbidragen ökade. De ökade bidragen
motsvarades av en ökning av flera kostnadsslag, främst kostnaderna
för aktiviteter och informationsproduktion. Årets resultat blev ett
överskott på 327 tkr (79 tkr i underskott föregående år).

Balansräkningen

Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen 6 950 tkr (6 552
tkr föregående år). En stor del av förbundets balansomslutning är
upplupna kostnader, då många kostnader som betalas i början av
2016 avser 2015. En annan stor skuld är intäkter som inkommit under
2015 men avser 2016, främst avgifter från FN-skolor. FN-förbundet
har inga placeringar i värdepapper. Flera stora intäkter inkommer
ojämnt under året och förbundet har inte möjlighet att låsa medel
under längre tid. Under kortare perioder placeras medel på depositkonton, dvs. konton med högre ränta där medlen är låsta under
exempelvis tre eller fyra månader. Sett till förbundets verksamhet i
sin helhet finns under rådande omständigheter inga väsentliga
finansiella risker. Förbundet hade vid årets utgång ett eget kapital på
2 280 tkr (1 954 tkr föregående år).

Väsentliga händelser under och efter
räkenskapsårets utgång
Under 2015 och efter räkenskapsårets utgång har inga för verksamheten väsentliga händelser inträffat. Måluppfyllelse och verksamhet
har ej påverkats av några interna eller externa händelser under året.

Framtiden

Under året gjordes större ökningar av såväl antalet medlemmar som
insamlade medel till FN-fonden. Svenska FN-förbundets målsättning
är att fortsätta att stärka och utveckla verksamheten. Särskilt fokus
ligger på att utveckla medlemsrekryteringen och insamlingsverksamheten till förmån för Insamlingsstiftelsen FN-fonden. Framtiden
erbjuder många spännande möjligheter.
FN-förbundet ska fortsätta arbeta för en bättre värld där de
mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar. 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.

Flerårsöversikt

2015

2014

2013

Nettoomsättning

30 740 935

29 369 186

25 810 215

Resultat efter
finansiella poster

326 726

-79 191

338 373

32,8%

29,8%

24,9%

Soliditet

RESULTATRÄKNING Belopp i kr

1

Försäljning och deltagaravgifter
2

Övriga rörelseintäkter och gåvor

Summa förbundets intäkter

806 978

762 057

3 028 421

2 671 274

25 612 722

24 077 253

1 292 814

1 858 602

30 740 935

29 369 186

FÖRBUNDETS KOSTNADER
Anslagskostnader

- 5 151 031

- 4 822 120

arrangemangskostnader

- 6 399 635

- 5 732 547

Resor, kost och logi

- 1 628 704

- 1 642 549

- 2 673 253

- 2 745 109

Produktions-, uppdrags- och

Kontorsomkostnader

3

Lokalkostnader

- 1 251 356

- 1 231 552

Personalkostnader

4

- 13 210 798

- 13 197 401

Avskrivningar

6

- 97 568

- 97 629

-30 412 345

- 29 468 907

Summa förbundets kostnader
Verksamhetsresultat

328 590

- 99 721

2015-12-31

2014-12-31

98 328

134 792

98 328

134 792

Varulager

342 634

434 004

Kundfordringar

153 968

117 104

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

6

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Övriga kortfristiga fordringar

7

1 916 691

1 969 887

Förutbetalda kostnader, upplupna
intäkter

8

379 553

420 276

Kassa och bank

4 059 202

3 476 234

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6 852 048
6 950 376

6 417 505
6 552 297

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserat kapital

9

Summa eget kapital

Leverantörsskulder

Ränteintäkter och liknande
resultatposter

5

149

23 519

Räntekostnader och liknande
resultatposter

5

- 2 013

- 2 989

- 1 864

20 530

326 726

- 79 191

Årets resultat

Förbundsstyrelsen riktar ett varmt tack till alla som under året samarbetat
med Svenska FN-förbundet. Vi vill särskilt tacka för det värdefulla arbete
som utförts av FN-föreningar, FN-distrikt, våra systerförbund samt av
anslutna riksorganisationer. Ett varmt tack framförs också till bidragsgivare och samarbetspartners, för såväl ekonomiska medel som för andra
insatser som varit till stöd för förbundets verksamhet.
För mer information om förbundets verksamhet och projekt hänvisas
till verksamhetsberättelsen 2015 och till Svenska FN-förbundets hemsida
www.fn.se.

2 280 377

1 953 651

2 280 377

1 953 651

KORTFRISTIGA SKULDER

Resultat från finansiella poster

Summa finansiella poster

Slutord

2014

FÖRBUNDETS INTÄKTER

Anslag, bidrag och projektintäkter

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

BALANSRÄKNING Belopp i kr
2015

Medlemsintäkter

Vinstdisposition

812 863

419 069

10

971 000

614 191

309 086

336 937

Upplupna kostnader, förutbetalda
intäkter

11

2 362 372

2 900 018

Övriga kortfristiga skulder

12

214 678

328 429

4 669 999

4 598 645

6 950 376

6 552 297

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Ställda säkerheter

inga

inga

Oförbrukade anslagsmedel
Skatteskuld (löneskatt)

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Bokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) samt FRII:s styrande riktlinjer för
årsredovisningen.

Intäktsredovisning

Not 2 A nslag, bidrag och
projektintäkter

2015

2014

2 800 000
22 256 114
556 608
25 612 722

2 500 000
20 382 253
1 195 000
24 077 253

2015

2014

226 793

201 813

2015

2014

Kvinnor
Män
Summa

19
5
24

17
6
23

Styrelse
Kvinnor
Män
Summa

6
7
13

7
8
15

633 724
589 428

664 282
483 261

24 182

50 516

7 881 537
9 128 871

7 832 497
9 030 556

2 659 887
626 530
3 286 417

2 557 419
765 751
3 323 170

UD, anslag och projektbidrag
Sida/Forum Syd, anslag och projektbidrag
Andra bidrag och anslag
Summa

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller
kommer att erhållas.

Medlemsintäkter

Medlemsintäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits.
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när inbetalning har skett, via faktura eller betalning via webbshop. Individuell
bedömning sker av varje utestående fordran.

Bidrag från UD och myndigheter

Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits
av externa bidragsgivare efter ansökan och redovisas normalt i den
period då bidraget erhålls. I den mån det på balansdagen finns
avtalade men ej erhållna bidrag från företag och organisationer
intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i
enlighet med K3:s regler om offentliga bidrag, det vill säga de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att
stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen
haft utgifter för ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess att de
utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
Övriga bidrag som inte ska täcka ett ändamål intäktsförs bland
övriga bidrag och särredovisas i not.
Anslagskostnader består främst av projektmedel som utbetalats till
internationella samarbetspartners i bidragsfinansierade projekt.
Produktions-, uppdrags- och arrangemangskostnader består
främst av kostnader för ett 60-tal projekt. Kostnaderna omfattar
produktion av material och trycksaker, marknadsföring, utredningar,
redaktörstjänster, kurs- samt tillhörande arrangemang.
Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell prövning,
beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda
ekonomiska livslängden. Immateriella anläggningstillgångar avskrivs
på tio år. Datorer och programvara avskrivs på tre år. Möbler avskrivs
på tio år, övriga inventarier på fem år.
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip.

Leasing

Svenska FN-förbundet hyr viss kontorsutrustning, i form av
kopierings-, växel samt kaffemaskin.
Uppskattning och värderingar beskrivs enligt ovan och inga övriga
poster har föranlett särskilda uppskattningar eller bedömningar.

Not 3 Leasingavgifter
Kostnadsförda leasingavgifter avs.
operationella leasingavtal
Svenska FN-förbundet innehar inga
leasingavtal som är bundna till 1-5 år.

Not 4 A nställda och styrelse, löner,
sociala kostnader och
sjukfrånvaro
MEDELTAL ANSTÄLLDA

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Generalsekreteraren
Förbundsordföranden
Styrelseledamöter
(ersättning för förlorad arbetsförtjänst)
Övriga anställda
Summa
SOCIALA KOSTNADER
Arbetsgivaravgifter
Pensionskostnader och avtalsförsäkringar
Summa

För generalsekreterare och biträdande generalsekreterare finns överens
kommelse om avgångsvederlag omfattande sex månadslöner. Pensionsplan för
personal är enligt gällande kollektivavtal och är premiebestämd.
SJUKFRÅNVARO MED MERA

Not 1 Medlemsintäkter
Medlemsintäkter, enskilda personer
Medlemsintäkter, riksorganisationer
Summa
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2015

2014

504 078
302 900
806 978

457 757
304 300
762 057

Under 2015 har den totala sjukfrånvaron, i procent av arbetstiden, uppgått till
4,67 % (föregående år 4,37%).
Under året har ett stort antal personer arbetat ideellt för förbundet bland
annat i FN-föreningar och distrikt. Värdet av dessa ideella insatser har inte
redovisats i resultaträkningen.

Not 5 Ö vriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

2015

2014

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

149
- 2 013

23 519
- 2 989

Summa

- 1 864

20 530

2015

2014

1 310 607
61 104
0
1 264 258

1 279 585
92 543
- 61 521
1 310 607

- 1 175 815
- 97 568
0
- 1 165 930
98 328

- 1 139 706
- 97 630
61 521
- 1 175 815
134 792

Not 6 Inventarier
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början
Årets nyanskaffningar
Årets utrangeringar
Ackumulerat vid årets slut
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
ENLIGT PLAN
Vid årets början
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
Ackumulerat vid årets slut
Utgående restvärde för inventarier

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar
Reseförskott
Insamlingsstiftelsen FN-fonden
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 8 F örutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

2015

2014

100
1 896 632
19 959
1 916 691

9 275
1 948 878
11 734
1 969 887

2015

2014

0

261 655

379 553

158 621

379 553

420 276

Not 9 Eget kapital
Ingående balans
Årets resultat till eget kapital
Summa

Not 10 S kuld, erhållna
ej utnyttjade medel
Sida
Forum Syd
Övriga
Summa

2015

2014

1 953 651
326 726
2 280 377

2 032 842
- 79 191
1 953 651

2015

2014

0
927 000
44 000
971 000

146 077
448 114
20 000
614 191

2015

2014

963 329
231 369
835 000
0
332 674
0
2 362 372

788 453
224 685
957 000
60 168
549 713
320 000
2 900 018

2015

2014

21 352
192 731
595
214 678

21 352
195 998
111 079
328 429

Av oförbrukade anslagsmedel 2015 är
971 000 förskott för år 2016.

Not 11 U pplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Förutbetald intäkt, FN-skolor
Övriga förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader
Övriga interimsskulder
Summa

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Vilande FN-föreningar
Personalskatter
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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