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Svenska FN-förbundet har under en rad år argumenterat för 
att Sverige ska återkomma till FN:s fredsfrämjande insatser. 
En opinionsundersökning i samarbete med Novus visar att 
två tredjedelar av svenska folket hellre ser svenska soldater i 
FN-ledda insatser än i Nato- eller EU-ledda insatser. Mot 
denna bakgrund välkomnade vi under det gångna året riks-
dagens beslut om svenskt truppbidrag till FN-insatsen 
Minusma i Mali. 

Arbetet med en ny global utvecklingsagenda efter FN:s mil-
lenniemål, den så kallade post 2015-agendan, gick under 2014 
in i ett avgörande skede. FN-förbundet ingår i styrgruppen 
för Beyond 2015 som är ett globalt nätverk av organisationer 
som arbetar med frågan. Vi understryker särskilt att frågor 
som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, 
måste finnas med bland de kommande hållbarhetsmålen. 
Jämställdhet är en viktig nyckel till utveckling och Sverige 
och likasinnade måste verka för att flickors och kvinnors 
rättigheter blir en tydlig del av den nya utvecklingsagendan.

FN-förbundet stärker sin roll också som granskare av Sveriges  
efterlevnad av olika FN-överenskommelser. Under 2014 har 
förberedelserna inför 2015 års förhör med regeringen i FN:s 
råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den universella 
granskningen fått uppmärksamhet. Förbundet presenterade 
sin parallellrapport i juni och hade vid ett uppföljningsmöte i 
Genève i december tillfälle att argumentera för sina stånd-
punkter. Erfarenhetsmässigt är förbundets synpunkter centrala  
för FN:s MR-övervakare. Med stöd av 32 andra frivillig- 
organisationer driver vi bland annat kravet att Sverige bör 
inrätta en nationell oberoende institution för mänskliga rättig- 
heter som kan övervaka Sveriges MR-åtaganden och ge stöd 
till lokalt antidiskrimineringsarbete.

FN-förbundet  
i debattens centrum

En rad omfattande humanitära katastrofer under 2014 ledde 
till att antalet flyktingar i världen nu överskrider 50 miljoner 
– det högsta sedan andra världskriget. De parallella kriserna 
ställer stora krav på FN:s humanitära insatser. FN-systemet 
är beroende av bidrag från organisationer och enskilda och 
resursbrist är vanligt förkommande. Mot den bakgrunden 
bedriver FN-förbundet via vår insamlingsstiftelse FN-fonden 
insamlingsarbete till utvalda fältprojekt. Vårt mål att samla 
in 5 miljoner kronor uppnåddes och överträffades under 
året. Resultatet av insamlingsverksamheten ökade från 4,8 
miljoner kronor till 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
ökning på nära 30 procent.

Flickors och kvinnors rättigheter hör till FN-förbundets 
huvudfrågor och de genomsyrar vår verksamhet – från fred 
och säkerhet via utveckling till mänskliga rättigheter. 
Omkring 39 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag mot 
sin vilja. De får sällan fortsätta sin utbildning och tvingas till 
tidig graviditet med stora hälsorisker och i värsta fall döds-
fall som följd. 

Problemet med barnäktenskap finns också i Sverige. FN-
förbundet driver kampanjen Stoppa barnäktenskap där vi 
under två år har lett ett nätverksarbete med andra organisa-
tioner, Svenska kyrkan och en rad tjejjourer. Vårt krav har 
varit ett totalförbud mot barnäktenskap. En viktig uppgift 
blir nu att studera effekterna av den nya svenska lagstiftning-
en mot barn- och tvångsäktenskap som trädde i kraft den  
1 juli 2014. 

Under valåret 2014 har FN-förbundet för våra folkvalda 
understrukit vikten av att inte uteslutande fokusera på natio-
nella frågor. En rad konflikter i vår omvärld, bland annat i 

Foto: FN-förbundet/Gustav Kaiser
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www.fn.se utvecklas ständigt. Nya plattformar för medie- 
bevakning och publicering ökar genomslag och förbättrar 
kvaliteten i vårt påverkansarbete. En utställning på Fotografiska  
i Stockholm i samarbete med fotografen Stephanie Sinclair, 
FN:s befolkningsfond UNFPA och Utrikesdepartementet 
besöktes under året av 17 000 personer som fick information 
om det globala problemet barnäktenskap.

Under 2014 har FN-förbundet stärkt sin ställning som utbildare,  
opinionsbildare, granskare, insamlare och internationell 
samarbetspartner. Tillsammans med enskilda medlemmar, 
organisationer och företagspartner fortsätter vi i den rikt-
ningen. Tack till alla för ert engagemang!

S V E N S K A  F N - F Ö R B U N D E T      S V E N S K A  F N - F Ö R B U N D E T

Aleksander Gabelic, ordförande          Linda Nordin, generalsekreterare

Syrien, Ukraina och Centralafrikanska republiken, påminner 
om behovet av ökat omvärldsengagemang och stärkt stöd för 
FN-samarbetet. 

FN-förbundet bidrar till ökad omvärldskunskap genom bland 
annat FN-rollspel, projektet och appen Världskoll och stöd 
till landets skolor, bland dem våra 29 FN-skolor. Förbundets 
skolmaterial inför FN-dagen laddades ned inte mindre än  
8 000 gånger. På motsvarande sätt stöder vi FN-förbund i  
andra länder genom bilateralt utvecklingssamarbete. Under 
året har vi inlett ett samarbete med FN-förbundet i 
Zimbabwe som syftar till att stärka civilsamhället i landet.

Sverige ska vara en stark röst i FN-samarbetet. Den nya  
regeringens löfte om en mer aktiv FN-politik förpliktigar. 
Talet om en feministisk utrikespolitik måste fyllas med inne-
håll. Att Sveriges regering nu aktivt driver en kampanj för en 
plats i säkerhetsrådet är ett uttryck för engagemang. En  
bredare debatt om utrikes- och säkerhetspolitiken bör  
förverkligas genom dialog mellan regering, riksdag och frivillig- 
organisationer.

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. Under 
året samlades FN-rörelsen till FN-forum som är ett tillfälle 
till debatt och kunskapsinhämtning.  

FN-förbundet finns i såväl traditionella som sociala medier. 
Debattutspel och folkbildande artiklar i riksmedia och lands-
ortspress åtföljs av ständig aktivitet i sociala medier som 
Facebook, Twitter och Instagram. Förbundets hemsida  

Foto: FN-förbundet/Gustav Kaiser
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S V E N S K A  F N - F Ö R B U N D E T      S V E N S K A  F N - F Ö R B U N D E T

Aleksander Gabelic, ordförande          Linda Nordin, generalsekreterare

Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse med rötter 
tillbaka till tiden för FN:s bildande på 1940-talet. Förbundet 
organiserar den svenska FN-rörelsen bestående av tusentals 
individuella medlemmar, 97 FN-föreningar och 22 FN-distrikt.  
Dessutom är det en paraplyorganisation och 86 riksorganisa-
tioner är idag anslutna till förbundet som ett uttryck för stöd 
för FN-tanken.

Många lokala organisationer är också anslutna till FN- 
föreningen på den egna orten. Genom förbundets skolverk-
samhet finns idag även 29 gymnasieskolor med FN-profil – 
”FN-skolor” – runt om i landet.

Högsta beslutande organ är FN-förbundets kongress som 
sammankallas vart tredje år. Däremellan leds arbetet av en 
styrelse med 15 ledamöter samt 6 suppleanter. Ordförande 
2012-2015 är Aleksander Gabelic från Linköping. I Stockholm 
finns ett kansli med ca 23 anställda under ledning av general-
sekreterare Linda Nordin.

FN-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, stöd till FN:s fältarbete, gransk-
ning, påverkansarbete och internationellt samarbete med 
andra FN-förbund. 

Läs mer på vår webbsida www.fn.se

Det här är FN-förbundet

FN-förbundets styrelse 2014. Ordförande: Aleksander Gabelic. Ordinarie ledamöter: Marianne Andersson, Vårgårda; Gabriel Bake, Jönköping; Lars Bengtsson,  

Enköping; Niklas Carlsson, Kalmar; Laila Naraghi, Stockholm; Ursula Falkringe, Mariefred; Kiomars Heydar, Uddevalla; Roland Håkansson, Järna; Tanja Mitic; Linköping;  

Carina Nilsson, Solna; Viktor Olsson, Lund; Anette Garney, Luleå; Eric Knutson, Uppsala samt Helén Huledal, personalrepresentant. Suppleanter: Annelie Börjesson, 

Västra Frölunda; Shila Rayankia, Halmstad; Jan-Fredrik Wahlin, Lund; David Ekwueme, Ödeshög samt AnnaLena Karlsson Andrews, personalrepresentant.

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.



Akademikerförbundet (SSR)

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Bosnien och Hercegovinas 
Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF)

Centerkvinnorna

CISV Sweden

DHR, Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder

Diakonia

Dianova 

FATIMA unionen

Finansförbundet

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige 
(FRIS)

Foodfirst Information and Action Network 
(FIAN Sverige)

Fredrika Bremer-Förbundet (FBF)

Frälsningsarmén

Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

Green Cross Sweden

Handikappförbundens samarbetsorgan

Hyresgästföreningen, Riksförbundet

Internationella Kvinnoförbundet (IKF)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet (IKFF)

IOGT-NTO

Jusek

Justitia et Pax

KFUM Sverige

Kooperativa Förbundet (KF)

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiskt Internationellt Center

Kvinnor för Fred (KFF)

Kyrkans Akademikerförbund

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Lika Unika

Lions Clubs International

LO, Landsorganisationen i Sverige

Lärarförbundet

Medborgarskolan

MyRight

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
(NBV)

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Riksbyggen

Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU)

Riksförbundet Hem och Samhälle

Riksförbundet Internationella Föreningar 
för Invandrarkvinnor (RIFFI)

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)

Rädda Barnens Riksförbund

Scouterna

Sensus studieförbund

S-kvinnor

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 

Socionomer Utan Gränser

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bahá’í-samfundet

Svenska Esperantoförbundet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Frisksportförbundet

Svenska Irankommittén

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkans Unga

Svenska missionsrådet (SMR)

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
(SMFR)

Svenska Målareförbundet

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)

Svenska Soldathemsförbundet

Sveriges advokatsamfund

Sveriges akademikers centralorganisation 
(Saco)

Sveriges Blåbandsförbund (SBF)

Sveriges Blåbandsungdom (SBU) 

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN)

Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund (SSU)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
(SVF)

Sverigeunionen av Soroptimist 
International

Synskadades Riksförbund (SRF)

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 
(SAUF)

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

UN Women Sverige

Ung Vänster

Unga Örnars Riksförbund

Verdandi

Vision

Visita

Vårdförbundet

Vännernas samfund i Sverige, kväkarna

Riksorganisationer  
År 2014 fanns det 86 anslutna riksorganisationer under FN-förbundets paraply, som tillsammans utgjorde basen för vår verksamhet på riksnivå:

Bollnäs FN-förening

Borlänge FN-förening

Borås FN-förening

Bräcke FN-förening

Eksjö FN-förening

Eskilstuna FN-förening

Eslöv FN-förening

Falkenbergs FN-förening

Falun FN-förening

Gotlands FN-förening

Grums FN-förening

Gävle FN-förening

Göteborgs FN-förening

Hallstahammars FN-förening

Halmstads FN-förening

Haparanda FN-förening

Helsingborgs FN-förening

Hofors FN-förening

Huddinge FN-förening

Härnösands FN-förening

Hässleholms FN-förening

Jönköpings FN-förening

Kalix FN-förening

Kalmar/Ölands FN-förening

Karlskoga/Degerfors FN-förening

Karlskrona/Ronneby FN-förening 

Karlstad FN-förening

Katrineholms FN-förening

Kils FN-förening

Kristianstads FN-förening

Kristinehamns FN-förening

Kungsbacka FN-förening

Köpings FN-förening

Laholms FN-förening

Landskrona FN-förening

Laxå FN-förening

Lerums FN-förening

Lidingö FN-förening

Lidköpings FN-förening

Linköpings FN-förening

Ljungby FN-förening

Luleå FN-förening

Lunds FN-förening

Malmö FN-förening

Mariestads FN-förening

Mjölby-Motala FN-förening

Mönsterås FN-förening

Nacka FN-förening

Nedansiljans FN-förening

Nordanstigs FN-förening

Norrtälje FN-förening

Nybro FN-förening

Nyköpings FN-förening

Ockelbo FN-förening

Olofströms FN-förening

Oskarshamns FN-förening

Ovansiljans FN-förening

Ovanåkers FN-förening

Partille FN-förening

Piteå FN-förening

Sandvikens FN-förening

Skövde FN-Förening

Sollefteå FN-förening

Sollentuna FN-förening

Sotenäs FN-förening

Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Stockholms FN-förening

Strängnäs FN-förening

Sundsvall/Timrå FN-förening

Sunne FN-förening

Sydvästra Skånes FN-förening

Söderhamns FN-förening

Södertälje FN-förening

Södra Dalarnas FN-förening

Tierps FN-förening

Tingsryds FN-förening

Torsby FN-förening

Trollhättans FN-förening

Uddevalla FN-förening

Umeå FN-förening

Uppsala FN-förening

Varbergs FN-förening

Vimmerby/Hultsfreds FN-förening

Vårgårda FN-förening

Värnamo FN-förening

Västerbergslagens FN-förening

Västerdalarnas FN-förening

Västervik FN-förening

Västerås FN-förening

Växjö FN-förening

Ystad/Österlens FN-förening 

Åre FN-förening

Ödeshögs FN-förening

Örebro FN-förening

Örnsköldsviks FN-förening

Östersunds FN-förening

Östhammars FN-förening

FN-föreningar i Sverige 2014
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Under 2014 fick Svenska FN-förbundet äntligen genomslag för vårt arbete för ökat svenskt stöd till FN:s 
fredsarbete. I slutet av året anlände den första delen av det svenska truppbidraget på 250 soldater till 
Minusma, Mali – en mycket välkommen svensk återgång till FN:s fredsbevarande insatser. Året har även 
inneburit ett lyft för efterfrågan på FN-förbundets kompetens inom området fred, säkerhet och nedrustning 
med förfrågningar från såväl civilsamhället som regeringen och myndigheter. 

Fred, säkerhet och 
nedrustning

Inom ramen för vårt arbete med fred, säkerhet och nedrust-
ning har FN-förbundet tre huvudsakliga inriktningar: den 
folkrättsliga principen skyldighet att skydda, ett ökat svenskt 
stöd för FN:s fredsfrämjande arbete samt att verka för rust-
ningskontroll och mot inhumana vapen. 

Inom ramen för skyldighet att skydda är förbundets mål att 
förbättra implementeringen och tillämpningen av principen, 
som är det främsta verktyget som finns idag för att skydda 
civila från folkmord, brott mot mänskligheten, etnisk rens-
ning och krigsförbrytelser. Frågan om skyldighet att skydda 
har lyfts av Svenska FN-förbundet i flera olika former (semi-
narier, debattartiklar, utbildningar m m) under 2014. Ofta 
har våra aktiviteter för tydlighetens skull knutits till aktuella 
fall, såsom situationerna i Syrien, Irak och Centralafrikanska 
republiken. Vi har arrangerat två större seminarier om  
situationen i Centralafrikanska republiken och ett om Syrien/
Irak inför FN-dagen. 

Vi arrangerade även ett seminarium om skyldighet att skydda 
på Europaforum i Hässleholm där bland annat FN-förbundets  
ordförande Aleksander Gabelic och Frankrikes dåvarande 
ambassadör i Sverige Jean-Pierre Lacroix argumenterade för 
det franska initiativet om ett minskat användande av veto-
rätten i samband med misstänkta brott enligt skyldighet att 
skydda. FN-förbundet har sedan en tid tillbaka även  
argumenterat för att vetorätten i säkerhetsrådet kan kringgås 

genom att frågan hänvisas till FN:s generalförsamling. Detta 
är i teorin möjligt i enlighet med säkerhetsrådsresolutionen 
samverkan för fred (Uniting for Peace) som infördes på 
1950-talet. Under våren 2014 föreslog Ukraina efter Rysslands 
invasion att förfarandet åter skulle tas i bruk, vilket även 
FN-förbundet stöder.

I samband med ett rundabordssamtal i London, där bland 
annat FN:s särskilda rådgivare för skyldighet att skydda, 
Jennifer Welsh, deltog lyftes Svenska FN-förbundets verk-
samhet som ett positivt exempel på engagemang för att stärk 
principen. Seminariet var anordnat av vår systerorganisation 
UNA-UK. 

Andra betydande händelser inom området var utökade  
kontakter mellan Svenska FN-förbundet och FN:s särskilda 
rådgivare för skyldighet att skydda samt en förfrågan av stats-
minister Stefan Löfven om att diskutera Sveriges FN-politik, 
vilket bland annat gav oss tillfälle att diskutera skyldighet  
att skydda. 

När det gäller vårt arbete för ökat svenskt stöd till FN:s freds-
främjande arbete har FN-förbundet under 2014 varit ton- 
givande i den offentliga debatten. Förbundet har under flera 
år varit en ledande röst för ökade svenska truppbidrag till 
FN-ledda insatser vilket bar frukt under 2014. Detta åter-
speglades framför allt i regeringens beslut att skicka ett 
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var fred, säkerhet och nedrustning, med särskilt fokus på 
Sveriges stöd till FN:s fredsbevarande insatser. Ett 60-tal 
ungdomar från hela landet deltog och föreläsare från bland 
annat FN-förbundet, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Sida informerade om sitt arbete.

Inom FN-förbundets verksamhet för ökad rustningskontroll 
och mot inhumana vapen har vi fortsatt engagera oss för FN:s  
vapenhandelsavtal Arms Trade Treaty (ATT) som ratificera-
des av Sverige i slutet av 2014. Förbundet har bland annat 
stöttat den svenska ratificeringsprocessen och haft möten med  
Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickesprid-
ning. Förbundet har också anordnat ett frukostseminarium 
om vapenexport tillsammans med regeringens utredare för 
svensk krigsmaterialexport (KEX) och vår anslutna riksorga- 
nisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Vid 
seminariet uppmärksammades den bristande transparensen 
i Sveriges krigsmaterialexport. FN-förbundet har vidare 
under året spridit information om Vapenvalet, en webbplats 
med information om vad de olika partierna och deras riks-
dagskandidater tycker om den svenska vapenexporten.

Under 2014 fortsatte vi även att 
via insamlingsstiftelsen FN- 
fonden och projektet Röj en 
mina samla in pengar till huma-
nitär minröjning i Kambodja.

Under sommaren hölls Säker-
hetspolitiskt Sommartorg för 
sjunde och sista gången. 
Sommartorget har varit FN-
förbundets huvudbidrag till 

Almedalsveckan på Gotland och har genomförts av oss i 
samarbete med andra aktörer med säkerhetspolitiskt intresse.  
Under 2014 års Almedalsvecka arrangerade FN-förbundet  
fem av seminarierna där bland annat dåvarande utrikes- 
ministern Carl Bildt medverkade.

Två höjdpunkter för FN-förbundet under 2014 var ett besök 
av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och ett av FN:s 
biträdande generalsekreterare Jan Eliasson. Ban Ki-moon 
deltog i ett seminarium som FN-förbundet arrangerade för 
våra ansluta riksorganisationer och sa uttryckligen att 
Sverige bör bidra med fler soldater till FN:s fredsbevarande 
insatser, något som FN-förbundet varmt välkomnade. Under  
ett liknande seminarium med Jan Eliasson behandlades 
bland annat skyldighet att skydda och frågan om varför 
principen är så viktig när det gäller att skydda civila från 
övergrepp och lidande. 

Under året hölls också ett antal utbildningar om fred, säker-
het och nedrustning inom ramen för FN-förbundets ABC-
kurser. Två av medlemstidningen Världshorisonts tema-
nummer bidrog också till att stärka vårt arbete på området: 
ett om Syrien (nr 1/14) och ett om mänsklig säkerhet (nr 4/14). 

svenskt underrättelseförband till Minusma i Mali. Under  
året har förbundet på nära håll följt utvecklingen i fråga om 
Maliinsatsen.

Frågan om generellt ökade svenska truppbidrag till FN lyftes 
även vid förbundets FN-forum i maj, vid ett seminarium i 
riksdagen samt i vår nya antologi Att säkra freden. Vid FN-
forum arrangerades en visning av filmen Bataljonen som blev 
större än missionen med efterföljande panelsamtal mellan vår 
ordförande Aleksander Gabelic, Emma Skeppström från Total- 
försvarets forskningsinstitut och Peter Larsson, f d FN-officer. 

Antologin Att säkra freden var FN-förbundets mest om- 
fattande projekt under 2014 för ett ökat svenskt stöd till FN-
insatser. Syftet var att främja debatten på området genom att 
samla inlägg från olika framträdande personer. Initiativet 
blev väl mottaget och flera tongivande röster medverkade 
såsom Johan Wiktorin, Pierre Schori och givetvis även FN-
förbundet genom vår biträdande generalsekreterare Jens 
Petersson. Vid årsskiftet 2014/15 hölls sedan ett mycket väl-
besökt seminarium för att officiellt lansera antologin där 
bland annat Ian Martin från FN:s oberoende högnivåpanel 
för fredsoperationer talade.

Andra framgångar för för- 
bundet under 2014 var att 
den nya regeringen upp-
märksammade vår  
kampanj för ett ökat 
svenskt truppbidrag. Mot 
slutet av året fick FN-
förbundet ytterligare ett 
genomslag i detta arbete 
när utrikesminister Margot Wallström lovade att Sverige ska 
öka vårt deltagande i FN:s internationella insatser utöver den 
ökning som sker i och med bidraget till Minusma. Vårt arbete 
under året som gått har även bidragit till att sätta FN-förbundet  
på kartan som den svenska aktör att vända sig till i frågan och 
förfrågningar har kommit från både den nya regeringen, 
Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I maj 2014 anordnade FN-förbundet en ungdomshelg på Sida 
Partnership Forum i Härnösand. Temat för arrangemanget 

 

”Det är en stolt tradition som den nya  
svenska regeringen vill fortsätta.”

Margot Wallström om Sveriges  
historiskt aktiva engagemang för FN:s  

fredsfrämjande arbete
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Under 2014 intensifierades Svenska FN-förbundets påverkansarbete inom sakområdet utveckling och fattig-
domsbekämpning då förhandlingarna i FN om den nya globala utvecklingsagendan efter 2015 gick in i en 
avgörande fas. Vårt arbete för utveckling fick också stort genomslag lokalt. Under året har vi efterfrågats 
som resurs i olika sammanhang i en omfattning som aldrig tidigare. 

Utveckling och  
fattigdomsbekämpning

Inom ramen för FN-förbundets arbete med utvecklings- 
frågor och fattigdomsbekämpning fokuserar vi på FN:s ut-
vecklingsmål (nuvarande millenniemål och kommande håll-
barhetsmål), FN:s fältarbete och reformeringen av fältarbetet. 

De nya hållbarhetsmålen ska antas i september 2015 och  
under 2014 intensifierade förbundet sitt engagemang i  
processen med att utforma dem. Vi anordnade välbesökta 
arrangemang i olika sammanhang där vi lyfte ämnet, däribland  
frukostseminarier och programpunkter vid FN-forum, Alme- 
dalen, mässan Bok & Bibliotek, FN-dagen och lanseringen av 
FN:s befolkningsfond UNFPA:s årliga rapport. 

Vid ett seminarium med Sveriges ambassadör för utveck-
lingsagendan post 2015 deltog omkring 70 personer, flertalet 
från riksorganisationer, departement och myndigheter. FN-
förbundet arrangerade även ett seminarium med Sveriges 
klimatambassadör. På detta sätt markerade FN-förbundet 
både gentemot målgrupperna och regeringen att vi är en 
aktiv aktör i FN-förhandlingarna om post 2015 och om FN:s 
klimatkonvention. 

FN-forum i maj samlade omkring 200 personer från FN-
rörelsen i Sverige inklusive anslutna riksorganisationer. Den 
dag som ägnades åt FN:s utvecklingsmål och post 2015 in-
leddes av biståndsminister Hillevi Engström. Ett panelsamtal 
om ”perspektiv som inte får glömmas bort i post 2015” följdes  
upp av arbetsgrupper som diskuterade de sex perspektiv som 

FN-förbundet särskilt värnar, nämligen jämställdhet, utbild-
ning, konfliktdrabbade länder, klimat, ungas perspektiv samt 
demokrati och mänskliga rättigheter. En sammanfattning av 
diskussionerna överlämnades till regeringen. 

På Bok & Bibliotek i Göteborg i september hade den så  
kallade FN-familjen – åtta FN-relaterade organisationer i 
Sverige – en gemensam FN-monter i vilken vi fokuserade på 
post 2015. I montern kunde besökarna rösta på de mål de ansåg 
viktigast i den nya utvecklingsagendan och drygt 10 000 
röster lämnades. Vi uppskattar att montern besöktes av om-
kring 6 000 personer och FN-förbundet bedömer att vår med- 
verkan på årets bokmässa var den mest framgångsrika hittills. 

På FN-dagen den 24 oktober anordnade FN-familjen i Sverige  
för första gången en heldag på Stockholms universitet. Tre 
tematiska pass hölls om FN:s tre pelare: fred och säkerhet, 
utveckling och fattigdomsbekämpning samt mänskliga rättig- 
heter och demokrati. Arrangemanget blev en nystart för FN- 
familjens FN-dagsfirande. Under dagen nådde vi flera hundra  
studenter och många studenter medverkade också i plane-
ringen och genomförandet av arrangemanget, vilket tyder på 
ett stort engagemang för FN och FN-rörelsen i Sverige.

I en enkät till FN-föreningarna svarade 24 föreningar av 49 
att de under året arbetat med FN:s utvecklingsmål. Flera har 
genomfört arrangemang tillsammans med FN-förbundets 
millenniemålsambassadörer. Under året verkade 32 unga med- 
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lemmar som millenniemålsambassadörer. De har framför allt 
fokuserat på att nå ut till gymnasieskolor, högskolor och  
universitet. Flera tusen elever och studenter har inspirerats av 
ambassadörerna att engagera sig i FN-förbundet och arbetet 
för en bättre värld.

FN-förbundet har påverkat den politiska processen kring post  
2015 på olika sätt. Vi har tillskrivit Sveriges regering vid flera 
tillfällen. Vi har påverkat FN:s öppna 
arbetsgrupp via Sveriges ambassadör  
för post 2015, men också vänt oss 
direkt till gruppens sekretariat i New 
York. Arbetsgruppen publicerade sin 
rapport i juli och Ban Ki-moon  
presenterade sin syntesrapport i  
början av december. Rapporten är en 
viktig milstolpe i arbetet med post 
2015 då den anger riktlinjer för det 
fortsatta arbetet. Även den rapporten 
har FN-förbundet kommenterat. Vi 
hävdar bland annat att det måste 
finnas högt ställda mål på förverk- 
ligandet av flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Vi menar också  
att den nya globala utvecklingsagendan måste involvera  
sviktande stater och konflikt- och postkonfliktländer genom 
att inkludera mål som rör freds- och statsbyggande.

FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt och miljömässigt  
hållbar utveckling betyder mycket för miljontals människor 
runt om i världen. Men organisationens utvecklingsarbete 
har inte anpassats till dagens värld. Flertalet fonder och  
program som arbetar med utveckling skapades på 1970- och 
80-talen. Visserligen pågår en reformering av FN:s fältarbete, 
under beteckningen One UN, men den har än så länge inte 
nämnvärt påverkat arbetet på FN-organens huvudkontor, 
något som FN-förbundet anser behövs.

På detta område inledde FN-förbundet året med seminariet 
Making Change Happen – How to Reform the UN’s Develop-
ment Work. Där lanserade vi en skrift på samma tema som vi 
producerat tillsammans med FN-förbundens världsfedera-
tion WFUNA och Ralph Bunche Institute i New York. Två av 
huvudförfattarna, Stephen Browne och Thomas G Weiss, 
medverkade. Seminariet samlade omkring 100 deltagare, 
framför allt politiskt sakkunniga och tjänstemän på regerings- 
kansliet, politiker, handläggare på myndigheter och represen-

tanter för riksorganisationer. Under och efter seminariet fick 
FN-förbundet tillfälle att diskutera och framföra sina åsikter 
om reformeringen av FN:s utvecklingssamarbete. 

Nr 2/14 av FN-förbundets medlemstidning Världshorisont var  
ett temanummer om bistånd genom FN. Vid ett seminarium 
under politikerveckan i Almedalen ställde FN-familjen i Sverige  
frågan Gör Sveriges stöd till FN någon skillnad? till Kenneth G 

Forslund (S), Kerstin Lundgren (C),  
Yasmine Sherif  (UNDP) och Anders  
Wijkman (tidigare UNDP). Svaret 
blev ”Ja, men Sverige skulle kunna 
göra mycket mer eftersom vi har ett 
gott anseende i FN och hos många 
medlemsstater, inklusive länder i det  
globala Syd”. Det är en inställning 
som FN-förbundet delar och driver. 

FN-förbundets årliga studieresa för 
parlamentariker gick till Bangladesh 
i november. Fyra riksdagsledamöter 
deltog: Hillevi Engström (M), Ola 

Johansson (C), Hans Linde (V) och Olle Thorell (S). Syftet var  
att se FN:s fältarbete och vilken betydelse det har för berörda 
människor. Vi fokuserade framför allt på FN:s arbete för ökad  
jämställdhet och för förebyggande och hantering av klimat-
hotet. Sveriges ambassad i Dhaka och FN-systemet ställde upp  
på bästa sätt. Parlamentarikerna fick ett mycket intressant och  
omfattande program där framför allt fältbesöken uppskattades.  
Vi besökte bland annat kvinno- och bygrupper, något som be- 
kräftade att våra krav på förverkligande av SRHR och stopp för  
barnäktenskap och mödradödlighet måste få genomslag i den 
nya globala utvecklingsagendan om inte världen ska förlora 
en stor del av den utvecklingskapacitet som kvinnor utgör.

I vårt arbete med utvecklingsfrågor tar vi även upp FN-
förbundets projekt Skolmat blir kunskap. Projektet leder till 
ökade kunskaper om FN:s arbete samtidigt som pengar sam-
las in, via FN-fonden, till FN:s livsmedelsprogram WFP och 
dess skolmatsprogram. Genom WFP får över 20 miljoner 
barn i extrem fattigdom gratis skolmat vilket bidrar till ut-
veckling på en rad olika sätt. Många fattiga familjer i Afrika, 
Asien och Latinamerika har inte möjlighet att låta sina barn 
gå i skolan men med gratis skolmat blir det möjligt och inskriv-
ningen i skolan ökar. 

Ett väl inarbetat koncept för Skolmat blir kunskap är att FN-

 

”Jag har samarbetat med  
Svenska FN-förbundet länge  
och vet att förbundet gör ett  

bra jobb för FN och för  
utvecklingen i världen.”

Yasmine Sherif, FN:s  
utvecklingsprogram UNDP,  

under FN-forum 2014
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förbundet samarbetar med restauranger där gästerna kan 
välja att skänka pengar till projektet i samband med att de 
köper en måltid. Flera stora restaurangkedjor bidrog på detta 
sätt under året. Vidare har FN-föreningar, ungdoms- och 
studentsektioner, företag och kampanjambassadörer arbetat 
aktivt med projektet.

Under året lyfte FN-förbundet även Skolmat blir kunskap vid 
en rad större evenemang, till exempel Malmöfestivalen, Smaka  
på Stockholm och vår årliga fotbollscup för barn i samarbete 
med Enköpings Sportklubb, GloBallCup. Under cupen samlas  
pengar in till FN:s fältarbete genom att lokala företag skänker 
en viss summa för varje mål som görs. Dessutom informeras 
deltagare och besökare om situationen i utvecklingsländer och  
om resultatet av FN:s arbete. Sammanlagt deltog över 1 300 
ungdomar från 85 lag och 115 000 skolmåltider samlades in.

Inför FN-dagen 2014 tog FN-förbundet fram ett nytt skol- 
material för pedagoger i grundskolan. Materialet fokuserade 
på FN:s skolmatsprojekt och lyfte vikten av utbildning. Bland 
annat bjöd vi in till en tävling där eleverna ombads illustrera 
varför skolan är viktig. De fick själva välja verktyg i form av 
bild, ljud, text eller annat och bidrag kom in från 150 skol-
klasser runt om i Sverige. Det pedagogiska materialet laddades  
ner nästan 8 000 gånger och var mycket uppskattat av de 
lärare som använde det. En lärare säger: ”Vi samtalade kring 

vad vi lärt oss efter arbetet och eleverna tyckte det var bra att 
lära sig hur andra barn har det. Samtidigt som de fick en insikt 
om hur bra vi har det i Sverige.”

Inom utvecklingsområdet driver FN-förbundet också projektet  
Världskoll. Bakgrunden är att många svenskar har en felaktig 
och pessimistisk bild av omvärlden. Syftet med Världskoll är 
att öka kunskapen om situationen i utvecklingsländer och visa  
på resultatet av FN:s arbete genom att framhålla positiva 
exempel på utveckling.

En viktig del av Världskoll är så kallad e-learning; att använda 
digitala metoder som pedagogiska verktyg. Detta görs bland 
annat genom webbplatsen världskoll.se där många av besökarna  
är lärare och elever. Glädjande nog har världskoll.se totalt sett 
lockat rekordmånga besökare under 2014. Sammanlagt lockade  
webbplatsen 140 000 besökare varav knappt 105 000 är unika.  
Detta innebär en ökning av antalet unika besökare med 228 
procent jämfört med året innan.

Under hösten 2014 lanserades även Världskolls podcast, ett 
radioprogram som sprids via internet. I podcasten diskuteras 
projektets huvudfrågor och den huvudsakliga målgruppen är 
ungdomar. Vidare visade FN-förbundet upp Världskoll på bland  
annat Bok & Bibliotek, Malmöfestivalen och GloBallCup.

Under 2014 fick Svenska FN-förbundets fokusfråga om en oberoende svensk MR-institution vind i seglen. I 
december bjöds förbundet in till ett möte med MR-rådets medlemmar i Genève för att diskutera läget för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige. Vi redogjorde för slutsatserna i den parallellrapport som vi sammanställt 
och som fått mycket uppmärksamhet under året. Behovet av en svensk MR-myndighet diskuterades särskilt. 
En annan fråga som vi framgångsrikt lyft under året är flickors rättigheter och kampen mot barnäktenskap. 
Dessutom delades FN-förbundets MR-pris ut för första gången.   

Mänskliga rättigheter  
och demokrati

Under 2014 förberedde FN:s råd för mänskliga rättigheter 
(MR) för andra gången en samlad bedömning av läget för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för den univer-
sella granskningsmekanismen UPR (Universal Periodic 
Review).  Under hösten lämnade regeringen in Sveriges  
officiella rapport till rådet inför förhöret.

Inom ramen för MR-nätverkets arbete med parallellrapporte-
ring sammanställde FN-förbundet en alternativ rapport till 
rådet. Rapporten, med stöd från 32 av MR-nätverkets med-
lemsorganisationer, lämnades i juni. Det starka stödet från 

andra frivilligorganisationer och den positiva responsen från 
rådet i samband med presentationen av rapporten visar att 
FN-förbundet fungerat som en viktig aktör inför MR-
granskningen av Sverige.

I rapporten understryker FN-förbundet och samarbetsorga-
nisationerna behovet av en oberoende nationell MR-
institution som kan tolka Sveriges åtaganden enligt interna-
tionella konventioner, ge stöd åt kommunernas antidiskrimi-
neringsarbete och övervaka myndigheternas efterlevnad av 
olika MR-bestämmelser. Sådana institutioner finns redan i en 
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tredjedel av världens länder och i 17 EU-länder och FN har 
erbjudit Sverige sitt stöd för att underlätta en etablering även 
i vårt land.

Vidare konstateras i rapporten att antalet rapporterade hat-
brott är konstant högt – omkring 5 500 år 2012. 72 procent av 
hatbrotten 2012 hade främlingsfientligt eller rasistiskt motiv. 
Det näst vanligaste motivet under senare år är sexuell lägg-
ning. Bara 6 procent av anmälda hatbrott leder till åtal. I mot-
sats till andra länder är inte funktionshinder eller köns- 
identitet grund för hatbrott i Sverige, påpekar rapporten som 
också efterlyser ökad kunskap om hatbrottsfrågor i hela  
rättsväsendet.

Organisationerna bakom rapporten efterlyser också tydligare 
åtgärder mot etnisk diskriminering. I rapporten nämns den 
kritik som riktats mot den så kalade inre utlänningskontrollen  
samt Skånepolisens register 
över romer. Ett särskilt problem 
gäller diskriminering på arbets- 
marknaden som drabbar  
personer med utländsk bak-
grund. Vidare oroas organisa-
tionerna av det ökande stödet 
för rasistiska och populistiska 
partier i svensk politik. 
Rapporten behandlar också 
rättigheter för Sveriges urfolk 
och minoriteter liksom våld 
mot kvinnor, barns rättigheter, 
rätten till hälsa, tortyrförbudet 
och funktionshindrades rättig-
heter. Till att sluta av med ger 
FN-förbundet 49 rekommenda-
tioner till den svenska  
regeringen om hur den kan 
förbättra arbetet för mänskliga 
rättigheter i Sverige.

Under arbetet med att sammanställa den alternativa UPR-
rapporten hölls ett antal mindre avstämningsmöten med  
MR-nätverket. Dessutom arrangerades två större möten där 
FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet, Maina Kiai,  
respektive UD:s ambassadör för mänskliga rättigheter,  
Gustaf Lind, bjöds in som gästföreläsare. Gustaf Lind  
framhöll att det civila samhällets röst gör stor skillnad i  
FN-sammanhang och att FN-förbundets arbete med att  

samla MR-nätverket och sammanställa parallellrapporter är 
mycket positivt.

Med vår alternativa UPR-rapport som utgångspunkt arrang-
erades under året en rad seminarier. Under Bok & Bibliotek i 
Göteborg och MR-dagarna i Umeå medverkade hatbrotts-
polisen Thomas Bull, juriststudenten Sunita Memetovic, 
Veera Jokirinne från Ung Minoritet och Jenny Wik från 
Samernas Riksförbund i en diskussion om FN:s syn på 
Sveriges MR-arbete. Seminarierna var fullsatta och bland 
åhörarna fanns många opinionsbildare, politiker och tjänste-
män vid departement som uttryckte intresse för att lyfta  
frågorna även i andra sammanhang.

På FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december  
diskuterades svenska MR-frågor inför UPR-förhöret av 
Elisabeth Abiri, f d ordförande i MR-delegationen, Aleksander  

Gabelic, ordförande i FN-
förbundet, Thomas 
Hammarberg, ordförande i 
kommissionen mot antiziga-
nism, Maureen Hoppers, 
Mångkulturellt centrum, och 
Daniel Poohl, Expo. Bland 
åhörarna fanns FN-förbundets 
olika målgrupper representera-
de. Responsen på seminariet 
var mycket positiv bland såväl 
medverkande som åhörare.

Rasism och etnisk diskrimine-
ring är en av våra fokusfrågor 
och inom ramen för detta  
arbete har vi under en följd av 
år uppmärksammat frågan om 
afrofobi. I början av året släppte  
Mångkulturellt centrum en 
rapport som visar att främlings- 

fientliga hatbrott generellt minskar medan diskriminering 
och hatbrott på afrofobisk grund ökar. FN-förbundet upp-
märksammade frågan om afrofobi i samband med FN:s dag 
mot rasism den 21 mars vid ett seminarium arrangerat i  
samarbete med amerikanska ambassaden. Senare under året 
inbjöds förbundet till ett möte med FN:s expertpanel för 
personer med afrikansk bakgrund, där beröm riktades till 
FN-förbundet för arbetet med att lyfta frågan.

 

”Trots att jag har en hel del  
erfarenhet sedan tidigare genom  

jobb inom FN gav C-kursen  
mig en mycket bra genomgång  
och helhetsblick av organisa- 
tionerna i Genève och FN:s  

arbete med mänskliga rättigheter.  
En mycket givande kurs som  

vi från SWEDINT kommer att  
skicka fler till under kommande år.”

Jonny Börjesson, SWEDINT



13

En milstolpe under året var när FN-förbundet för första 
gången någonsin delade ut ett pris för insatser för mänskliga 
rättigheter i Sverige. Ceremonin hölls i biografen Zita i 
Stockholm den 5 juni och priset gick till komikern och  
debattören Soran Ismail för hans arbete mot rasism. Priset 
kommer att delas ut årligen i samband med nationaldagen.

Inom ramen för vårt arbete med mänskliga rättigheter och 
demokrati lyfter vi även särskilt flickors rättigheter genom 
vårt projekt Flicka. Under året har projektet engagerat allt 
fler. Ett tydligt exempel på detta är Facebooksidan Stoppa 
barnäktenskap som vid slutet av året hade över 13 000 gillare. 
Tillsammans med smyckesföretaget SNÖ of Sweden lanserade  
FN-förbundet ett flickaarmband våren 2014. Var tredje pärla  
i det unika armbandet har ersatts med en naturlig kristall som  
symbol för att var tredje flicka i utvecklingsländer gifts bort 
före sin 18-årsdag. Armbandet som har sålts i över 4 500 
exemplar genom insamlingsstiftelsen FN-fonden kommer 
tillsammans med en informationsfolder om barnäktenskap 
vilket innebär att det skapat framgångsrik informationssprid-
ning såväl som insamlade medel till FN:s viktiga arbete mot 
barnäktenskap och könsstympning i Afarregionen i Etiopien.

Den 24 april – 18 maj arrangerade FN-förbundet tillsammans 
med FN:s befolkningsfond UNFPA utställningen Too young 
to wed om barnäktenskap på Fotografiska museet i Stockholm.  
Utställningen omfattade både foton och film av den pris- 
belönta fotografen Stephanie Sinclair och besöktes av hela  
17 000 människor under den period som den visades. Invig-
ningen arrangerades av FN-förbundet i samarbete med Utrikes- 
departementet. Både dåvarande biståndsminister Hillevi 
Engström och dåvarande socialminister Göran Hägglund 
talade liksom UNFPA:s chef Babatunde Osotimehin. 500 
gäster närvarade varav 300 var internationella parlament- 
ariker som befann sig på konferens i Stockholm.

Den 27 maj beslutade Sveriges riksdag om en ny lag mot barn- 
äktenskap och tvångsäktenskap. Den nya lagstiftningen är ett 

viktigt steg i rätt  
riktning. FN-förbundet välkomnade  
i ett uttlande den nya lagen och tackade samtidigt det nätverk 
av debattörer och organisationer, varav många är riksorgani-
sationer anslutna till FN-förbundet, som under vår ledning 
hade ställt sig bakom kravet på skärpt lagstiftning.

Under året deltog FN-förbundet vidare i en rad externa  
evenemang med fokus på flickors och kvinnors rättigheter. 
Vi deltog till exempel med informationsspridning och inter-
aktiva övningar under Malmöfestivalen, med monter och 
Flicka-seminarium under jämställdhetskonferensen Nordiskt 
Forum – tillsammans med Finlands FN-förbund – och som 
medarrangör för en fredskonferens i Örebro med fokus på 
flickor och kvinnors situation i konflikter. Även utrikes- 
minister Margot Wallström deltog i denna konferens.

Ute i landet har föreningar, ungdoms- och studentsektioner, 
riksorganisationer, företag och kampanjambassadörer arbetat 
aktivt med Flickaprojektet. I samband med framförallt inter-
nationella kvinnodagen och internationella dagen för flickor 
arrangerades en mängd lokala aktiviteter där Flicka upp-
märksammades.

I september nåddes FN-förbundets alla medlemmar och 
riksorganisationer av ett temanummer om mänskliga rättig-
heter av tidningen Världshorisont. Utbildningar om  
mänskliga rättigheter inom ramen för FN-förbundets ABC-
kurser hölls dessutom under året i Umeå, Stockholm och 
Göteborg. Utvärderingarna visar att majoriteten av del- 
tagarna uppskattade kurserna, som dessutom inspirerat till 
fortsatt engagemang för mänskliga rättigheter. I oktober 
anordnades FN-förbundets C-kurs – en årlig studieresa till 
Genève. Ett 20-tal personer deltog och besökte olika FN-
organ och högkommissariens kontor för mänskliga rättig- 
heter OHCHR. Även här uttrycktes i utvärderingarna stor 
uppskattning och en vilja att engagera sig ytterligare till stöd 
för mänskliga rättigheter.  
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Under 2014 har Svenska FN-förbundet bedrivit internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med fem 
av våra systerförbund runt om i världen. Tack vare detta har verksamheten utvecklats och stärkts för FN-
förbunden i Armenien, Georgien, Sydafrika, Tanzania och Demokratiska republiken Kongo. Ett nytt ut-
vecklingssamarbete inleddes dessutom under året med FN-förbundet i Zimbabwe.

FN-rörelsen globalt

Med finansiering av Sida via Forum Syd påbörjade Svenska 
FN-förbundet 2014 två treåriga program: Confidence Building 
Programme (i samarbete med våra partnerorganisationer i 
DR Kongo och Södra Kaukasus) samt Millennium Develop-
ment Goals to Sustainable Development Goals Programme  
(i samarbete med FN-förbunden i Tanzania, Sydafrika  
och Zimbabwe). 

I Södra Kaukasus arbetar våra systerorganisationer med olika 
typer av program för förtroendeskapande och konfliktföre-
byggande med fokus på ungdomar. I Azerbajdzjan är det i 
dagsläget inte möjligt att etablera ett FN-förbund men 
Svenska FN-förbundet samarbetar där sedan många år med 
en liknande organisation.

En utvärdering 2014 visade att vårt förtroendeskapande pro-
gram som omfattar Georgien, Armenien och Azerbajdzjan är 
ett av få som ger ihållande resultat när det gäller att skapa 
kontakter och bygga broar mellan ungdomar och det civila 
samhället över gränserna. I Georgien gav FN-förbundet (UNAG)  
stöd till fyra civilsamhällesorganisationer från Shida Kartli, 
Samtskhe Javakheti, Samegrelo and Kvemo Kartli. Tack vare 
detta har organisationerna kunnat bedriva egna projekt som 
har lett till ökat engagemang i lokala frågor hos 116 ungdomar.

FN-förbundet i Armenien (AUNA) prioriterade utbildning 
om mänskliga rättigheter för ungdomar och organisationer i 
Lori- och Shirakregionen. AUNA har även varit med och 
arrangerat en TV-debatt för ungdomar som resulterade i ett 
ökat intresse för att arbeta med jämställdhet, som är ett käns-
ligt ämne i landet. För fjärde gången genomfördes även ett 
FN-rollspel i landet. 83 personer deltog och för första gången 
hade man miljöfrågor som tema.

Det kongolesiska FN-förbundet (UNA DRC) har under året 
nått närmare 8 600 personer (varav 3 592 kvinnor) med sin 

verksamhet. I de östra provinserna (Norra och Södra Kivu) 
arbetade man med utbildning och opinionsbildning om  
kvinnors och barns rättigheter. I städerna Bukavu, Uvira och 
Goma arbetade man dessutom med att förebygga konflikter 
och främja konflikthantering.

De östra provinserna är kända för att vara hårt drabbade av 
våld och brott mot mänskliga rättigheter, därför har UNA 
DRC fokuserat på insatser i den regionen. Organisationen 
har öppnat ett kontor i Goma och prioriterar kvinnor och 
barn. Handböcker om kvinnors och barns rättigheter har 
tagits fram vilket uppskattas av lärare och rektorer som nu 
jobbar med att inkludera begreppen i undervisningen. En 
lärare säger: ”Det är verkligen ett bra initiativ att ha utformat 
denna handbok om barns rättigheter. Många lärare var  
okunniga i ämnet, speciellt nya lärare. Det är viktigt för oss att 
bekämpa okunskap som alltid har legat till grund för kränk-
ningar av barns rättigheter i skolan och på andra håll ”. 

Det sydafrikanska FN-förbundet (UNASA) har under 2014 
främst jobbat med ett program för mänskliga rättigheter. 
Projektet syftar till att motverka den höga nivån av våld mot 
kvinnor och barn genom att ämnet uppmärksammas i olika 
kampanjer riktade till ungdomar. Det sydafrikanska FN-
förbundet har även arbetat med opinionsbildning gentemot 
andra aktörer som är intresserade av mänskliga rättigheter. 
Vidare har organisationen startat upp verksamhet som främjar  
hållbara lösningar på lokala problem, till exempel ett pilotprojekt  
med trädplantering och solpaneler för invånare i kåkstäder. 

FN-förbundet i Tanzania har genomfört studier i Mwanza, 
Pemba, Zanzibar och Dar Es Salaam om klimatförändringar-
nas inverkan på försörjningsmöjligheterna hos de marginali-
serade delarna av befolkningen. Slutsatserna i dessa rapporter 
ska användas för att skapa ökad medvetenhet hos invånarna i 
de drabbade samhällena. FN-förbundet i Tanzania har också 
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genomfört en granskning av vilka framsteg Tanzania har 
gjort i arbetet med millenniemålen och med utvecklings-
agendan post 2015.  

Svenska FN-förbundet har under 2014 även inlett ett samarbete  
med FN-förbundet i Zimbabwe (ZUNA). ZUNA:s arbete har 
fått mycket uppmärksamhet i media och organisationen har 
under året lanserat lokalavdelningar vid sex universitet. På 
grundskole- och gymnasienivå bedriver organisationen sam-
arbete med 30 skolor med FN-
profil i huvudstaden Harare. 
Vidare har ZUNA blivit inklude-
rat i den nationella arbetsgruppen 
för miljö, vatten och sanitet och 
bedriver ett positivt samarbete 
med olika FN-organ i landet. 

Svenska FN-förbundet skickade 
under 2014 tre unga medlemmar 
för att praktisera hos våra syster-
förbund i Georgien, Armenien 
och Sydafrika. Efter fyra månader 
utomlands har de rest runt i 
Sverige och berättat om sina upp-
levelser och erfarenheter. 

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, vilket ger möjlighet att lägga fram förslag 
till rådet och delta som observatörer i officiella FN-möten 
och konferenser.

FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic är sedan  
tidigare invald i WFUNA:s exekutiva kommitté och deltog i 
kommitténs två möten som hölls i New York i april och  
november. General-sekreterare Linda Nordin var också med  
under det första mötet. I augusti deltog Aleksander Gabelic 
och Linda Nordin i FN:s informationsavdelnings NGO-
konferens i New York. 

På regional nivå samverkar de europeiska FN-förbunden 
inom det europeiska nätverket 
European United Nations 
Associations. Syftet med nätverket 
är att underlätta samordning och 
informationsflöde kring aktiviteter  
och opinionsbildande arbete och 
att ha kontakter i Bryssel med före- 
trädare för kommissionen och 
Europaparlamentet samt med 
FN-kontoret i Genève. Nätverket 
arbetar även aktivt för att starta 
upp nya FN-förbund och stärka 
redan befintliga. Aleksander Gabelic  
och Linda Nordin deltog i nät- 
verkets möte i Genève i juni. I 
september reste de till Vilnius i 
Litauen och hade möten bland 
annat med personer från utrikes- 

departementet, parlamentariker och Litauens FN-förbund.

Generalsekreterarna från de nordiska FN-förbunden träffas 
dessutom varje år för att utbyta erfarenheter och idéer. En 
sådan konferens hölls i augusti i Oslo och ytterligare en hölls i 
Köpenhamn i december.

 

”Medan lagstiftaren fortsätter  
att visa en oförmåga att göra 

innehållet i lagarna tillgängligt  
för allmänheten finns det  

anledning att glädjas åt UNA 
DRC:s initiativ att låta en stor 

publik få tillgång till information 
om kvinnors rättigheter.”

En av deltagarna i UNA  
DRC:s aktiviteter.

Ett brett spektrum av aktiviteter har under 2014 genomförts inom den svenska FN-rörelsen. Ett lyckat FN-
forum samlade engagerade människor från hela landet under två dagar av inspiration och fortbildning. Tre 
nya FN-föreningar bildades under året och många, inte minst studenter, vill engagera sig för en bättre värld. 

Den svenska FN-rörelsen

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 verksam- 
heten. Satsningen på att stärka rörelsen genom att låta vår ord- 
förande Aleksander Gabelic vara synlig och närvarande i 
interna såväl som externa sammanhang runt om i landet har 
fortsatt med full kraft under 2014. Vi lanserade även ett elek-
troniskt nyhetsbrev under året vilket gör att vi regelbundet 
kan kommunicera digitalt direkt med våra medlemmar.

Liksom Svenska FN-förbundet centralt arbetar FN-föreningar  

och FN-distrikt med information, opinionsbildning, insam-
ling och internationellt samarbete. Verksamheten bygger på 
ett lokalt och personligt engagemang. Tre nya FN-föreningar 
startade upp under året; Hässleholms FN-förening, Södertälje 
FN-förening och Ödeshögs FN-förening. 

På den nationella mötesplatsen FN-forum 10-11 maj samlades 
149 personer, varav 40 ungdomar, för att inspireras, fortbilda 
sig och utbyta erfarenheter. Första dagen behandlade utvecklings- 
agendan post 2015 och andra dagen FN:s fredsbevarande in- 
satser och samt etnisk diskriminering. Hela åttio procent av  
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deltagarna gav i sina utvärderingar av FN-forum omdömet 
”mycket bra”. En särskilt satsning på att informera om evene-
manget i sociala medier var lyckosam och ledde till att vi under  
tio timmar trendade på Twitter med vår hashtag #FNforum. 

Deltagarna på FN-forum genomförde även en manifestation  
i sociala medier för de av terroristgruppen Boko Haram kid-
nappade skolflickorna i Nigeria och anslöt sig därmed till 
kampanjen #BringBackOurGirls.

Tre inspirationsträffar arrangerades under året för att stärka 
den lokala verksamheten, detta i Göteborg, Örebro och 
Linköping. Träffarna syftar till att ge deltagarna kunskap, 
verktyg och ny inspiration inför deras fortsatta engagemang. 
Ett annat sätt för FN-förbundet att stödja  
den lokala verksamheten är genom 
ekonomiskt stöd som FN-föreningar 
och FN-distrikt har möjlighet att söka. 
38 FN-föreningar och FN-distrikt valde 
att söka ”årligt projektbidrag” för att 
bedriva olika lokala projekt. Sex  
stycken sökte ett särskilt bidrag för ung- 
domsverksamhet. Bidragen resulterade 
i manifestationer, föreläsningar, studie-
cirklar, FN-rollspel och seminarier och 
många människor nåddes av FN-
relaterade aktiviteter i sitt närområde.

Liksom tidigare år uppmärksammade 
många inom den lokala FN-rörelsen 
olika internationella FN-dagar, inte 
minst FN-dagen den 24 oktober och  
de mänskliga rättigheternas dag den  
10 december. Flera föreningar har också  
deltagit i lokala samarbetsprojekt med andra aktörer på sin 
ort och då tillfört ett FN-perspektiv i olika sammanhang. 
Många har då valt att lyfta fram FN-förbundets projekt och 
fokusfrågor. Flera samarbeten mellan FN-föreningar har 
dessutom ägt rum runt om i landet.

FN-förbundets personal och förbundsordförande Aleksander 
Gabelic har regelbundet besökt FN-föreningar för att bidra 
till deras engagemang. För att kunna fånga upp de behov och 
önskemål som finns hos våra FN-föreningar genomfördes i 
slutet av året en utvärdering med deras ordförande. I svaren 
kan vi se att många lyckats väl med att sätta en lokal prägel på 
globala frågor. Genom verksamhetsbrev och personlig kontakt  

får de kontinuerligt tips och stöd av förbundets organisations-
sekreterare i detta. Nytt för i år har varit att skicka dem filmklipp  
om aktuell verksamhet. Dessutom har en femtiosidig hand- 
bok tagits fram för att underlätta styrelsemedlemmarnas arbete.  
Under året togs även nya logotyper fram till både FN-föreningar  
och FN-distrikt. 

En femtedel av FN-förbundets medlemmar är unga under 26 
år. Ungdomar är en viktig målgrupp för förbundet och en stark  
drivkraft för utveckling och kreativitet i organisationen. De 
har en avgörande roll när det gäller att bedriva lokal verksam-
het, värva nya medlemmar och sprida information om FN-
förbundets arbete och resultat.

En central del av förbundets verksam-
het för unga handlar om informations- 
spridning via våra kanaler i sociala 
medier. Ungdomsverksamheten finns 
representerad på Facebook, Twitter 
och UNgbloggen och via dessa  
kanaler når vi många ungdomar både 
inom och utanför FN-förbundet. 
Under 2014 har antalet följare i sociala  
medier, framförallt Facebook, ökat 
med 1 000 personer. Även nyhets- 
brevet för ungdomsmedlemmar, 
UNg-nytt, har fått en ökad spridning 
och når nu 1 500 unga.

Vidare har vi en referensgrupp bestå-
ende av sex ungdomsmedlemmar 
som under ett år bistår förbundets 
personal med synpunkter och idéer 
för att få in ett ungdomsperspektiv i 

verksamheten. En viktig uppgift för gruppen är också att 
anordna förbundets årliga ungdomshelg tillsammans med 
förbundets ungdomssekreterare. Under UNg-helgen samlas 
unga medlemmar från hela landet för att under fyra dagar 
lära sig mer om FN-förbundets arbete samt inspireras till ett 
vidare engagemang i sina FN-föreningar. 2014 års unghelg 
ägde rum på Sida Partnership Forum i Härnösand och ett 
60-tal personer deltog.

Under 2014 har FN-förbundet även anordnat en ungdoms- 
ansvarigträff i Stockholm med 21 deltagare från hela landet. 
En ungdomsansvarig är en ung person med en central roll i 
sin FN-förening. Under träffen fick deltagarna bland annat 

 

”FN-forum var helt  
enkelt en otroligt rolig, 
inspirerande helg som  
gett mig kontakt med  
fantastiska människor  
och ännu mer drivkraft  
för att fortsätta jobba  

med FN-frågor och  
frågor som rör mänskliga 

rättigheter.”
FN-föreningsaktiv medlem
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lära sig mer om våra projekt och sakfrågeområden samt om 
hur man genomför projekt i sin lokalförening. I år ingick 
även ett uppskattat studiebesök på Sida.

Bland de många aktiviteter som medlemmar i FN-rörelsen 
och andra intresserade kunde välja på under året fanns två 
större seminarier som arrangeras årligen i Stockholm och 
Göteborg i samband med FN:s generalförsamlings öppnande. 
Temat för höstens upplaga var FN:s nya utvecklingsmål. Det 
är också tradition med ett större evenemang i Stockholm i 
samband med FN-dagen i oktober. I år var temat FN och 
Islamiska staten och utrikesminister Margot Wallström var 
huvudtalare. Seminariet direktsändes av SVT Forum.

På de tre seminarierna deltog totalt 800 personer. Många 
engagerade medlemmar från FN-föreningarna har även gått 
kurser inom ramen för vårt utbildningsprogram FN-ABC.

Thomas Hammarberg blev Årets FN-vän 2014 med anledning 
av att han har ägnat sitt liv åt att försvara de mänskliga  
rättigheterna. Utmärkelsen Årets FN-supporter gick till 

Sonja Gardefjord från Stockholms FN-förening för ett mång-
årigt och brinnande engagemang.

Även detta år fick FN-förbundet i uppdrag av Utrikesdeparte-
mentet att utse en folkrörelserepresentant till den svenska dele- 
gationen till FN:s generalförsamling. Förbundsstyrelse-
ledamot Annelie Börjesson valdes och var på plats i New York  
under två veckor i november. Vice ordförande Marianne 
Andersson deltog som observatör och representant från det 
civila samhället under mötet med FN:s miljöförsamling  
(United Nations Environment Assembly, UNEA) som ägde 
rum i Nairobi i juni.

Vidare har FN-förbundet under året samverkat med våra  
anslutna riksorganisationer på många olika sätt. De har med-
verkat i debattartiklar, engagerat sig i insamlingsprojekten, del- 
tagit i vår kampanj mot barnäktenskap och tillsammans med 
oss arrangerat gemensamma seminarier. Många har också del- 
tagit i MR-nätverket och skickat representanter till olika kurser  
och seminarier. Ett särskilt evenemang för riksorganisationerna  
arrangerades med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon när 
han i maj besökte Sverige.

Svenska FN-förbundets skolverksamhet har under året stärkts genom aktiva FN-skolor, engagerade FN-
elevföreningar, arrangemang av temadagar och det nationella FN-rollspelet SweMUN. En särskild satsning 
har gjorts för att öka lärares och elevers kännedom om principen skyldighet att skydda och FN:s roll i  
konflikter genom framtagande och distribution av ett rollspelsmaterial om konflikten i DR Kongo. 

Skolverksamhet

Sedan 2007 finns ett långsiktigt samarbete mellan FN-förbundet  
och gymnasieskolor som vill utveckla sin internationella 
profil genom att bli certifierade FN-skolor. FN-skolorna er-
bjuds årligen lärarfortbildning, pedagogisk vägledning, före-
läsningar, elevaktiviteter samt tillgång till nätverk och under-
visningsmaterial. Vi ser att certifieringen till FN-skola upp-
skattas och det nära samarbetet som vi har med våra FN-skolor  
leder till att innehållet i verksamheten ständigt fördjupas och 
utvecklas. Hösten 2014 hade vi 29 FN-skolor runt om i landet.

En tydlig trend är att skolorna efterfrågar mer stöd i hur de 
kan arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Detta har 
under 2014 resulterat i att vi har erbjudit fortbildning i form 
av temadagar, föreläsningar och workshops samt skapat  
aktivitetstips till FN-elevföreningar. 

Under året har efterfrågan på FN-förbundets föreläsningar 
och temadagar ökat ute på FN-skolorna. Utöver att föreläsa på 
temat mänskliga rättigheter har vi även föreläst för lärare och 
elever om FN:s utvecklingsarbete med fokus på millennie- 

målen och de nya hållbarhetsmålen. Förbundets föreläsningar 
har bland annat använts för att öka elevernas kunskaper inför 
de FN-rollspel som allt fler skolor iscensätter med stor fram-
gång. Vi har även arrangerat temadagar om FN:s fältarbete 
och globalt engagemang. På Elof Lindälvs gymnasium i 
Kungsbacka höll vi bland annat en temadag om FN:s arbete i 
konfliktdrabbade länder. Över 200 elever var delaktiga under 
dagen i workshops om FN:s arbete med fred och säkerhet, 
mänskliga rättigheter och utveckling. 

Syftet med temadagarna har varit att öka ungdomars kunskap  
om och engagemang för globala frågor. Elevernas engagemang  
visar sig framförallt genom de FN-elevföreningar som finns 
på många av våra FN-skolor. FN-elevföreningarna har enga-
gerats i FN-förbundets projekt Skolmat blir kunskap, Flicka 
och Röj en mina. Nyhetsbrev har skickats ut och en resurs-
bank har skapats på hemsidan för elevföreningarna med tips 
på material och aktiviteter för våra informationsprojekt. Varje  
år arrangeras även en kick-off på nationell nivå för FN-
elevföreningar i syfte att inspirera och stärka deras arbete.
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Under året har elevföreningarna bland annat arrangerat en 
fotbollsmatch för fred för att uppmärksamma situationen i 
Syrien samt organiserat utställningar, filmkvällar och tips-
promenader om Skolmat blir 
kunskap och Flicka. På höst- 
terminen 2014 utlyste FN-
förbundet en Flash Acttävling, 
där FN-skolorna uppmuntrades  
att ta ställning mot rasism och 
främlingsfientlighet. Tävlingen 
resulterade bland annat i upp-
sättning av banderoller på en 
skola och en spontandans mot 
rasism i en stor galleria. 

FN-förbundet fortsätter vidare att satsa på FN-rollspel som 
pedagogisk metod för att öka kunskap och engagemang för 
globala frågor. Genom att gå in i rollen som delegat på ett FN- 
möte får eleverna träna sina diplomatiska och retoriska färdig- 
heter samtidigt som de får en fördjupad kunskap och förstå-
else för internationella relationer och de sakfrågor som  
diskuteras. Under året har vi arrangerat det nationella FN-
rollspelet SweMUN (Sweden Model United Nations). 130 
gymnasieungdomar diskuterade under tre dagar frågor  
rörande skyldighet att skydda, FN:s utvecklingsarbete och 
mänskliga rättigheter i DR Kongo.

40 lärare har gått vår kurs för att lära sig arrangera egna roll-
spel. 21 FN-rollspel arrangerades av FN-skolor under året 

vilket innebär att ca 2 400 elever på det sättet har varit med 
och debatterat globala frågor. FN-förbundet har vidare en 
ordförandepool bestående av erfarna rollspelare som har ut- 

bildats i hur man arbetar som 
ordförande under ett FN-
rollspel. Under 2014 har poolen  
utökats då vi ser en ökad efter- 
frågan på kunniga ordförande.  
39 ungdomar har gått ord- 
förandekursen under året. 
FN-förbundet har även stöttat 
FN-rollspelen Stockholm 
Model United Nations 

(SMUN), Uppsala Model United Nations (UMUN) samt 
Model United Nations of Malmö (MUNOM) som riktar sig till 
universitetsstudenter. 

Nyhetsbrevet Skoltips skickas ut tre gånger per termin och 
når ca 850 lärare som arbetar med globala frågor. Under året 
har vi bland annat tipsat om de nya metodmaterial som FN-
förbundet tagit fram, om våra seminarier och om aktuella FN- 
rollspel. Vi tipsar också om skolrelaterade nyheter i FN-systemet  
och från andra organisationer. I ett samarbete med Röda korset  
och Den globala skolan har FN-förbundet även genomfört 
lärarseminarier för att öka lärares kännedom om FN:s freds-
arbete. Under seminarierna har bland annat FN-förbundets 
rollspelsmaterial om konflikten i DR Kongo presenterats  
och diskuterats. 

 

”Som lärare har det varit  
fantastiskt att se hur eleverna  

verkligen växer när de gör det här.”
Lärare på SweMUN

2014 har varit ett betydelsefullt år för Svenska FN-förbundets insamlingsverksamhet. Vi ökade insamlings-
volymen jämfört med året innan och nådde vårt mål med god marginal, mycket tack vare framgångsrikt 
samarbete med våra företagspartner. I november genomfördes en resa till Etiopien där företagsrepresentanter  
tillsammans med personal från FN-förbundet fick se delar av det fältarbete som de insamlade medlen går till.

Insamling

FN-förbundet bedriver insamling genom insamlingsstiftelsen 
FN-fonden till särskilt utvalda FN-projekt i fält som saknar 
resurser. Insamlade medel går till projekten Flicka, Skolmat 
blir kunskap, Röj en mina och FN:s livsmedelsprograms  

arbete i katastrofdrabbade områden (i dagsläget till Syrien). 
FN-fonden har ett 90-konto (90 00 79-5) beviljat av Svensk 
Insamlingskontroll och förbundet är medlem i Frivillig-
organisationernas insamlingsråd FRII. All insamlingsverk-



samhet bedrivs genom FN-fonden och dess resultat redovisas 
i en separat årsredovisning.

2014 nådde vi för tredje året i rad vårt insamlingsmål och för 
första gången nådde vi också 5-miljonersgränsen, vilket sedan  
flera år har varit en långsiktig målsättning. Den sista december  
hade FN-fonden samlat in 6,18 miljoner kronor vilket är en 
mycket positiv utveckling och motsvarar en ökning på drygt 
22 procent jämfört med föregående år. Till denna ökning bidrog  
bland annat ett samarbete med smyckesföretaget SNÖ of 
Sweden, ett stort bidrag från Radiohjälpen liksom autogiro- 
gåvor och spontana gåvor från privatpersoner och FN-föreningar.

Det primära syftet med insamlingsverksamheten är att ge ett 
långsiktigt stöd till utvalda FN-projekt som saknar resurser. 
Förbundet bedriver via FN-
fonden tre insamlingsprojekt 
som var och ett representerar 
FN:s tre pelare: fred och säker-
het, utveckling samt mänskliga 
rättigheter. FN-fonden samlar 
även in bidrag till FN:s humani- 
tära insatser i samband med 
naturkatastrofer och väpnade 
konflikter.

Inom ramen för Röj en mina samlar FN-förbundet via FN-
fonden in pengar för att röja minor, förstöra minlager, hjälpa 
minoffer och ge utbildning till människor som lever i min-
drabbade områden. Insamlade bidrag har de senaste åren riktats  
till ett minröjningsprojekt lett av Cambodian Mine Action 
Center som under 2014 röjde nästan 49 000 m2 i byn Toul 
Pongro. Kambodja var ett av de länder som lyckades röja mest 
mark under året som har gått, enligt Landmine Monitor 2014. 

Projektet Skolmat blir kunskap drivs i samarbete med FN:s 
livsmedelsprogram WFP. Insamlade medel går till gratis skol-
mat till barn som lever under fattiga förhållanden. Skolmats-
programmet har visat sig vara ett av FN:s mest framgångsrika 
projekt för att bekämpa fattigdom och öka antalet barn som 
går i skolan. Millenniemålsrapporten 2014 visar att andelen 
människor som lider av hunger minskar, samtidig som 9 av 
10 barn i låginkomstregioner får gå till grundskolan. Insamlade  
medel till Skolmat blir kunskap stödjer WFP:s skolmats- 
program i Afghanistan, Etiopien, DR Kongo och Kambodja. 

Genom Flicka samlar FN-fonden in pengar till utvalda FN-

projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter. I 
samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar FN-
förbundet aktivt mot könsstympning och barnäktenskap 
genom att stödja ett konkret projekt i Afar-regionen i Etiopien  
men också genom informationsspridning och opinionsbild-
ning i Sverige. 

I november 2014 reste FN-förbundet tillsammans med några 
företagspartners till Etiopien för att besöka två av de projekt 
vi arbetar med (Flicka och Skolmat blir kunskap). Där fick vi 
bevittna vilken viktig verksamhet både UNFPA och WFP 
bedriver på plats, och hur betydelsefull både skolmaten och 
arbetet mot barnäktenskap och könsstympning är för de 
människor som tar del av projektet. Skolmaten är oerhört 
betydelsefull för barnen, både för att de ska bli mätta och ta 

till sig kunskap, men 
också för att öka chanser-
na att föräldrarna skickar 
barnen till skolan över 
huvud taget. Vi fick även 
träffa representanter för 
lokalbefolkningen som 
har tagit avstånd från 
barnäktenskap och köns-
stympning tack vare 
UNFPA:s arbete med 

dessa frågor. Det är glädjande att se att förändring är möjligt 
och att FN-fonden och FN-förbundet, tack vare våra givare, 
kan vara med och bidra till konkreta framsteg.

I början av året inledde FN-förbundet ett samarbete med 
smyckesföretaget SNÖ of Sweden och inför internationella 
kvinnodagen den 8 mars lanserade vi ett armband mot barn-
äktenskap. Det säljs via förbundets webbshop samt SNÖ of 
Swedens hemsida. Armbandets kostar 299 kronor varav 150 
går till Flicka-projektet och försäljningen genererade under 
2014 ca en miljon kronor.

Andra företag som också bör uppmärksammas särskilt för 
sitt stöd till FN-förbundet 2014 är Barista Fair Trade Coffee 
och O’Learys Trademark som genom sitt och sina medarbe-
tares engagemang har samlat in stora bidrag till Skolmat blir 
kunskap under året.

Varje bidrag gör skillnad, så FN-förbundet och insamlings-
stiftelsen FN-fonden riktar ett stort och varmt tack till alla 
som bidragit till viktig verksamhet i fält under 2014!
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”Under resan till Etiopien fick jag  
med egna ögon se att Flickaprojektet vi  

stödjer gör konkret skillnad. Det var  
häftigt och motiverande.”

Anders Jonsson, grundare, Snö of Sweden 
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse 
A L L M Ä N T  O M  V E R K S A M H E T E N
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 FN-
förbundet 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 uti- 
från den verksamhetsplan som styrelsen antar efter varje kongress. 

Under 2014 har förbundet fortsatt att utveckla arbetet med 
resultatuppföljning och resultatbaserad styrning (RBM). Målupp-
fyllelsen under de två första verksamhetsåren i den pågående 
verksamhetsperioden (2013-2015) har varit god. Av de 34 för-
ändringsmålen i den resultatmatris vi skapat utifrån gällande verk-
samhetsplan låg vi inför det sista året av vår verksamhetsperiod på 
eller över den planerade måluppfyllelsen i ca 26 fall. I tre fall låg vi 
strax under mål och i fem fall ligger vi tydligt under målnivån. Ett 
par av de senare fallen kommer vi sannolikt att hinna justera under 
2015. Ett annat av verksamhetsplanens mål som inte nåtts är det  
om ökat antal medlemmar, även om förbundet hade en netto-
ökning 2014.

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
Inom ramen för FN-förbundets arbete med utvecklingsfrågor och 
fattigdomsbekämpning fokuserar vi på FN:s utvecklingsmål 
(nuvarande millenniemål och kommande hållbarhetsmål), FN:s 
fältarbete och reformeringen av fältarbetet. 

för Svenska FN-förbundet, Räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31.
Styrelsen för Svenska FN-förbundet, 802000-9232, får härmed lämna årsredovisning för 2014.

De nya hållbarhetsmålen ska antas i september 2015 och under 
2014 intensifierade förbundet sitt engagemang i den  s k post-2015-
processen. Vi anordnade välbesökta arrangemang i olika samman-
hang där vi lyfte ämnet, däribland frukostseminarier och program-
punkter vid FN-forum, Almedalen, mässan Bok & Bibliotek,  
FN-dagen och lanseringen av FN:s befolkningsfond UNFPA:s  
årliga rapport. 

FN-förbundet har påverkat den politiska processen kring post-
2015 på olika sätt. Vi har tillskrivit Sveriges regering vid flera till-
fällen, påverkat FN:s öppna arbetsgrupp via Sveriges ambassadör 
för post-2015, men också vänt oss direkt till gruppens sekretariat i 
New York.

I en enkät till FN-föreningarna svarade 24 föreningar av 49 att de 
under året arbetat med FN:s utvecklingsmål. Flera har genomfört 
arrangemang tillsammans med FN-förbundets 32 unga s k 
millenniemålsambassadörer. 

Inom området FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbar utveckling lanserade vi en skrift producerad till-
sammans med FN-förbundens världsfederation WFUNA och 
Ralph Bunche Institute i New York och höll ett seminarium med 
huvudförfattarna där FN-förbundet också själva förde fram åsikter 
om reformeringen av FN:s utvecklingssamarbete. 

Genom en studieresa för parlamentariker till Bangladesh fick 
fyra riksdagsledamöter också fördjupad kunskap om och 
engagemang för FN:s fältarbete och vilken betydelse det har för 
berörda människor. 

I vårt arbete med utvecklingsfrågor tar vi även upp FN-
förbundets projekt Skolmat blir kunskap. Projektet leder till ökade 
kunskaper om FN:s arbete samtidigt som pengar samlas in, via FN- 
fonden, till FN:s livsmedelsprogram WFP och dess skolmatsprogram. 

Inför FN-dagen 2014 tog FN-förbundet fram ett nytt skol-
material för pedagoger i grundskolan. Materialet fokuserade på 
FN:s skolmatsprojekt och lyfte vikten av utbildning. Det pedagogiska  
materialet laddades ner nästan 8 000 gånger. 

Inom utvecklingsområdet driver FN-förbundet också projektet 
Världskoll. Bakgrunden är att många svenskar har en felaktig och 
pessimistisk bild av omvärlden. Syftet med Världskoll är att öka 
kunskapen om situationen i utvecklingsländer och visa på resultatet 
av FN:s arbete genom att framhålla positiva exempel på utveckling. 
En viktig del av Världskoll är så kallad e-learning; att använda 
digitala metoder som pedagogiska verktyg. Detta görs bland annat 
genom webbplatsen världskoll.se som under året besöktes av över 
100 000 personer. Under 2014 lanserades även Världskolls podcast. 

Inom programmet har förändringsmål riktade mot målgrupp-
erna lärare och elever tydligt överträffats. Bland orsakerna till detta 
märks vår starka skolverksamhet och att vi erhållit fortsatta externa 
medel för t ex vårt Världskollsprojekt.

En målgrupp som släpade efter något i måluppfyllelsen var 
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gruppen näringslivsrepresentanter.
Av de tematiska delmålen var måluppfyllelsen bäst inom 

området millenniemål/hållbarhetsmål och något lägre inom 
området Sveriges multilaterala utvecklingssamarbete.

Fred, säkerhet och nedrustning
Inom ramen för programmet för fred, säkerhet och nedrustning 
fick Svenska FN-förbundet äntligen genomslag för vårt arbete för 
ökat svenskt stöd till FN:s fredsarbete. I slutet av året anlände den 
första delen av det svenska truppbidraget på 250 soldater till Mali 
– en mycket välkommen svensk återgång till FN:s fredsbevarande 
insatser och något som Svenska FN-förbundet aktivt verkat för 
under flera år, genom debatt-artiklar, skrifter och seminarier. 
Svenska FN-förbundet har varit en efterfrågad röst i sakfrågan och 
tydligt bidragit till att synen på FN-insatser förändrats även på 
beslutsfattande nivå. 

Året har även inneburit ett lyft för efterfrågan på FN-förbundets 
kompetens inom området fred, säkerhet och nedrustning med 
förfrågningar från såväl civilsamhället som regeringen och 
myndigheter. 

Även när det gäller Svenska FN-förbundets arbete med den folk-
rättsliga principen skyldighet att skydda vann förbundet mark i 
sakfrågan. Efter flera uppvaktningar, seminarier m m upplevde 
förbundet en ökad villighet att referera till termen från besluts-
fattare och myndighetsrepresentanter. FN-förbundet lyfte ofta fram 
begreppet i samband med kritik mot hur krigsförbrytelser som de i 
t ex Irak, Syrien och Centralafrikanska republiken tillåts fortsätta.

I arbetet engagerade vi bl a förbundets individuella medlemmar. 
Ett exempel är att 2014 års ”ungdomshelg” hade fred, säkerhet och 
nedrustning som tema. 

Inom FN-förbundets verksamhet för ökad rustningskontroll och 
mot inhumana vapen har vi fortsatt engagera oss för FN:s vapen-
handelsavtal och för skärpt svenskt regelverk om krigsmateriel- 
export, bl a genom seminarium med vår anslutna riksorganisation 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Inom ramen för 
projektet Röj-en-mina har vi också informerat om inhumana 
vapens verkan på ett konkret sätt och erbjudit möjlighet att stödja 
minröjning i fält genom FN-fonden.

Inom programmet har förändringsmål riktade mot målgrupperna  
lärare och elever överträffats något. Bland målgrupper som släpar 
efter vår planering finns beslutsfattare, opinionsbildare och riks-
organisationer. En orsak till detta har varit byten på handläggar-
tjänsten och vakanser under rekryteringsperioderna.

Av de tematiska delmålen var måluppfyllelsen nära nog fullgod 
inom området ökat svenskt stöd till FN:s fredsarbete och mindre god  
inom områdena skyldighet att skydda samt inhumana vapen. Beslut 
om att kompensera det senare genom nylansering av FN-förbundets  
engagemang mot minor och andra inhumana vapen har tagits.

Mänskliga rättigheter
Under 2014 förberedde FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR) för 
andra gången en samlad bedömning av läget för de mänskliga rättig- 
heterna i Sverige inom ramen för den universella granskningsmeka- 
nismen UPR (Universal Periodic Review). Under hösten lämnade 
regeringen in Sveriges officiella rapport till rådet inför förhöret.

Inom ramen för MR-nätverkets arbete med parallellrapportering 
sammanställde FN-förbundet en alternativ rapport till rådet. 
Rapporten, med stöd från 32 av MR-nätverkets medlemsorganisa-
tioner, presenterades av oss på plats vid FN i Genève i december. 
Det starka stödet från andra frivilligorganisationer och den positiva 
responsen från rådet i samband med presentationen av rapporten 
visar att FN-förbundet fungerat som en viktig aktör inför MR-
granskningen av Sverige.

I rapporten understryker FN-förbundet och samarbetsorganisa-
tionerna behovet av en oberoende nationell MR-institution som 
kan tolka Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, ge 
stöd åt kommunernas antidiskrimineringsarbete och övervaka 
myndigheternas efterlevnad av olika MR-bestämmelser. Sådana 
institutioner finns redan i en tredjedel av världens länder och i 17 
EU-länder och FN har erbjudit Sverige sitt stöd för att underlätta en 
etablering även i vårt land.

Organisationerna bakom rapporten efterlyser också tydligare 
åtgärder mot etnisk diskriminering. Ett särskilt problem gäller 
diskriminering på arbetsmarknaden som drabbar personer med 
utländsk bakgrund. 

Under året delade FN-förbundet för första gången någonsin 
också ut ett pris för insatser för mänskliga rättigheter i Sverige.

Inom ramen för vårt arbete med mänskliga rättigheter och 
demokrati lyfter vi även särskilt flickors rättigheter genom vårt 
projekt Flicka. Under året har projektet engagerat allt fler. Ett tydligt 
exempel på detta är Facebooksidan Stoppa barnäktenskap som vid 
slutet av året hade över 13 000 gillare. Inom området antog Sveriges 
riksdag en skärpt lag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. 
FN-förbundet hade inför beslutet lett ett nätverk av debattörer och 
organisationer, varav många är riksorganisationer anslutna till 
FN-förbundet, med krav på skärpt lagstiftning.

Inom programmet har förändringsmål riktade mot mål-
grupperna lärare och elever överträffats. I någon mån återstår 
arbete riktat mot bl a myndighetspersoner. 

Av de tematiska delmålen var måluppfyllelsen jämnt fördelad, 
med något bättre måluppfyllelse inom frågor som etnisk diskrimi-
nering, förstärkande av FN:s MR-mekanismer samt flickors rättig-
heter. Något lägre måluppfyllelse har frågan om MR-rådets s k 
UPR-granskning.

Programövergripande verksamhet
Förbundet har en omfattande verksamhet för skolor och ungdomar. 
Under året har FN-förbundet bl a samarbetat med 29 gymnasie-
skolor som certifierade FN-skolor och organiserat träffar och läger 
för förbundets 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 och tvådagars-konferensen FN-forum 
har kontaktytan mellan förbundet och föreningarna varit god. 
Förbundets medlemstidning Världshorisont har utkommit med 
fyra nummer under året och ett digitalt nyhetsbrev inrättats. 

Förbundet har ett omfattande studieprogram för allmänheten 
kallat FN-ABC. Kursprogrammet består både av grund- och 
fortsättnings-kurser 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 internatio-
nella 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, det vill säga FN-
förbunden i Georgien, Armenien, Tanzania, DR Kongo och 
Sydafrika. Under 2014 startade vi ett nytt internationellt program-
samarbete med FN-förbundet i Zimbabwe.

Insamlingsverksamhet
FN-förbundet har arbetat med insamlingsverksamhet på uppdrag 
av Insamlingsstiftelsen FN-fonden. Insamlingsintäkterna gick till 
FN-fondens 90-konto, medan förbundets kostnader kompenserades  
från FN-fonden. Årets insamlingsprojekt var Skolmat blir kunskap, 
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Röj-en-mina, 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 2013 och inlämnats 2014. 
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 2014.

Medlemsutveckling
Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet 5 614 medlemmar, en 
nettoökning med 88 medlemmar. Inflödet av nya medlemmar 2014 
var 1 370 stycken och antalet utträden 1 282. Medlemmarna var 
engagerade i 97 (103 föregående år) lokala FN-föreningar i 22 FN-
distrikt (22 föregående år). Dessutom var 86 riksorganisationer (87 
föregående år) medlemmar i Svenska FN-förbundet. 

Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet
Förbundsstyrelsen har under året haft fyra sammanträden: 4 april, 
9 maj, 6 september och 5 december.

Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har 
under året haft åtta sammanträden: 3-4 februari, 21 mars, 23 april, 5 
juni, 18 augusti, 25 september, 20 november och 9 december.

Under året har generalsekreterare Linda Nordin och biträdande 
generalsekreterare Jens Petersson varit adjungerade till styrelsens 
och arbetsutskottets sammanträden. 

Ledamöter fr o m kongress 16-17 juni 2012  
till kongress 13-14 juni 2015:
Ordinarie ledamöter som även utgör arbetsutskott (AU) 
Aleksander Gabelic, ordförande, Marianne Andersson, vice ord-
förande, Carina Nilsson, vice ordförande, Niklas Carlsson samt 
Lars Bengtsson.

Övriga ordinarie ledamöter
Anette Garney, Kiomars Heydar, Tanja Mitic, Eric Knutson,  
Gabriel Bake, Ursula Falkringe, Roland Håkansson, Laila Naraghi 
och Viktor Olsson.

Styrelsens suppleanter
Annelie Börjesson, David Ekwueme, Jan-Fredrik Wahlin, Shila 
Rayankia (f.d. Rahy) och Mats Sjögren (avsade sig uppdraget 2013).

Valberedning och revisorer
Valberedning
Till valberedning utsågs på kongressen 2012 Marianne Sjövall, 
ordförande, samt Carin Palmcrantz, Jamie Bolling, Mikael Wendt 
och Zinaida Kajevic som ordinarie ledamöter. Som suppleanter 
utsågs Helena Johanson (avliden 2014) och Carina Almgren.

Revisorer
Till ordinarie revisorer valdes på kongressen 2012 Thomas 
Lönnström, auktoriserad revisor och Sonja Gardefjord. Till revisors- 
suppleanter valdes Svante Nylén, auktoriserad revisor och Gunilla 
Lundström.

Kansli
Förbundet har lokal på Skolgränd 2 på Södermalm i Stockholm. 
Under 2014 arbetade i medeltal 23 (föregående år 21) 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.

E K O N O M I 

Intäkter, kostnader och resultat
Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till 29 369 tkr (25 810 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 8 382 tkr (6 679 tkr). Försäljnings- 
intäkter och deltagaravgifter var också viktiga inkomstkällor för 
förbundet och ökade något jämfört med föregående år. Verksam-
heten med FN-skolor har fortsatt i ungefär samma omfattning som 
föregående år. Satsningar på insamlingsverksamhet gjorde att 
insamlingsvolymen ökade till Insamlingsstiftelsen FN-fonden. 
Kostnaderna för insamling, som kompenseras som intäkt från 
FN-fonden (övriga rörelseintäkter) ökade också.

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. Under året har det nya 
projektsystemet använts, vilket förbättrat projektuppföljningen och 
utvärderingen av  måluppfyllelse.

Årets resultat blev ett underskott på 79 tkr (338 tkr i överskott 
föregående år) med anledning av mycket omfattande projekt-
aktiviteter.

Balansräkningen
Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen 6 552 tkr (8 154 tkr 
föregående år). En stor del av förbundets balansomslutning är upp-
lupna kostnader, då många kostnader som betalas i början av 2015 
avser 2014. En annan stor skuld är intäkter som inkommit under 
2014 men avser 2015, 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.

Förbundet hade vid årets utgång ett eget kapital på 1 954 tkr  
(2 033 tkr föregående år). 
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F R A M T I D E N
Svenska FN-förbundets målsättning är att på olika sätt fortsätta att 
stärka och utveckla verksamheten. Särskilt fokus ligger på att ut-
veckla medlemsrekryteringen och insamlingsverksamheten. Framtiden  
erbjuder många utmaningar men också flera spännande möjligheter. 

FN-förbundet ska fortsätta arbeta för en bättre värld där de 
mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter före-
byggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utveck-
lingen 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.

RESULTATRÄKNING  Belopp i kr

2014 2013
FÖRBUNDETS INTÄKTER
Medlemsintäkter 2 762 057 775 447

Försäljning och deltagaravgifter 2 671 274 2 496 994

Anslag, bidrag och projektintäkter 3 24 077 253 21 511 635

Övriga rörelseintäkter och gåvor 1 858 602 1 026 139

Summa förbundets intäkter 29 369 186  25 810 215

FÖRBUNDETS KOSTNADER
Anslagskostnader -4 822 120 -3 525 366

Produktions-, uppdrags- och

arrangemangskostnader -5 732 547 -3 822 725

Resor, kost och logi -1 642 549 -1 454 398

Kontorsomkostnader -2 745 109 -2 682 638

Lokalkostnader   
4

-1 231 552 -1 285 258

Personalkostnader 5 -13 197 401 -12 640 950

Avskrivningar 7 -97 629 -102 971 

Summa förbundets kostnader -29 468 907 -25 514 306

VERKSAMHETSRESULTAT -99 721 295 909

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 23 519 42 464

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -2 989 -

Summa finansiella poster 20 530 42 464

ÅRETS RESULTAT -79 191 338 373

BALANSRÄKNING  Belopp i kr

2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier 7 134 792 139 879

Summa anläggningstillgångar 134 792 139 879

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 434 004 303 027

Kundfordringar 117 104 241 108

Övriga kortfristiga fordringar 8 1 969 887 648 401

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 9 420 276 370 203

Kassa och bank 3 476 234 6 451 173

Summa omsättningstillgångar 6 417 505 8 013 912

SUMMA TILLGÅNGAR 6 552 297 8 153 791

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 1 953 651 2 032 842
Balanserat kapital 10 1 953 651 2 032 842

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 419 069 526 937

Oförbrukade anslagsmedel 11 614 191 1 266 141

Skatteskuld (löneskatt) 336 937 406 447

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 12 2 900 018 3 077 298

Övriga kortfristiga skulder 13 328 429 844 126

Summa kortfristiga skulder 4 598 645 6 120 949

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 552 297 8 153 791

S L U T O R D
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 och FN-distrikt 
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 2014 och till Svenska FN-
förbundets hemsida www.fn.se.
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Not 3  Anslag, bidrag och  
projektintäkter

2014       2013  

UD, anslag och projektbidrag 2 500 000 2 661 973

Sida/Forum Syd, anslag och projektbidrag 20 382 253 18 517 162

Andra bidrag och anslag 1 195 000 332 500

Summa 24 077 253 21 511 635

Not 5  Anställda och styrelse,  
löner, sociala kostnader  
och sjukfrånvaro

2014 2013

Medeltal anställda

Kvinnor 17 16 

Män 6 5  

Summa 23 21

Styrelse

Kvinnor 7 7

Män 8 8

Summa 15 15

Löner och andra ersättningar

Generalsekreteraren 664 282 601 896

Förbundsordföranden 483 261 525 979

Styrelseledamöter (ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst)

50 516 37 177

Övriga anställda 7 832 497 7 533 239

Summa 9 030 556 8 698 291

Sociala kostnader

Arbetsgivaravgifter 2 557 419 2 282 724

Pensionskostnader och avtalsförsäkringar 765 751 779 039

Summa 3 323 170 3 061 763

För generalsekreterare och biträdande generalsekreterare finns överens-
kommelse om avgångsvederlag omfattande sex månadslöner. 

Sjukfrånvaro mm

Under 2014 har den totala sjukfrånvaron, i procent av arbetstiden, uppgått 
till  4,37 % (föregående år 2,98 %). 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 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Bokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3) samt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisningen.

K3 är det nya huvudverket för bokföring. Svenska FN-förbundets redovisnings- 
och värderingsprinciper har inte ändrats vid övergången till K3. 

Intäktsredovisning 

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.

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. 

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när inbetalning har 
skett, via faktura eller betalning via webbshop. Individuell bedömning sker av 
varje utestående fordran. 

Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med 
BFN R5 om statliga stöd, 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 interna-
tionella 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. Immateri-
ella anläggningstillgångar avskrivs på tio år. Datorer och programvara av-
skrivs på tre år. Möbler avskrivs på tio år, övriga inventarier på fem år. 

Leasing

Svenska FN-förbundet hyr viss kontorsutrustning, i form av kopierings-, växel 
samt kaffemaskin. 

Not 2 Medlemsintäkter 2014 2013  

Medlemsintäkter, enskilda personer 457 757 462 546

Medlemsintäkter, riksorganisationer 304 300 312 900

Summa 762 057 775 446

Not 4 Leasingavgifter 2014 2013

Kostnadsförda leasingavgifter avs.  
operationella leasingavtal

201 813 212 678

Svenska FN-förbundet innehar inga leasing-
avtal som är bundna till 1-5 år.
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Not 8 Övriga kortfristiga fordringar 2014 2013 

Reseförskott 9 275 -

Insamlingsstiftelsen FN-fonden  1 948 878 626 912

Övriga kortfristiga fordringar 11 734 21 489

Summa 1 969 887 648 401

Not 9  Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

2014 2013

Förutbetalda hyror 261 655 261 655

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

158 621 108 548

Summa 420 276 370 203

Not 10 Eget kapital 2014 2013

Ingående balans 2 032 842 1 694 469

Årets resultat till eget kapital -79 191 338 373

Utgående balans 1 953 651 2 032 842

Not 6  Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter

2014 2013

Finansiella intäkter 23 519 42 464

Finansiella kostnader -2 989 -

Summa 20 530 42 464

Not 7 Inventarier 2014 2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  1 279 585  1 347 553

Årets nyanskaffningar 92 543 97 972

Årets utrangeringar -61 521 -165 940

Ackumulerat vid årets slut 1 310 607 1 279 585

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -1 139 706 -1 202 674

Årets avskrivningar -97 630 -102 972

Årets utrangeringar 61 521 165 940

Ackumulerat vid årets slut - 1 175 815 - 1 139 706

Utgående restvärde för inventarier 134 792 139 879

Not 12  Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 

2014 2013

Semesterlöneskuld     788 453      836 562

Upplupna sociala avgifter     224 685      235 837

Förutbetald intäkt, FN-skolor     957 000   1 020 000

Övriga förutbetalda intäkter       60 168        70 333

Övriga upplupna kostnader     549 713      644 665

Övriga interimsskulder     320 000      269 901

Summa  2 900 018

Not 13 Övriga kortfristiga skulder 2014 2013

Vilande FN-föreningar        21 352       12 343

Personalskatter 195 998                 187 236

Övrig kortfristig skuld      111 079     644 547

Summa 328 429      844 126

Not 14  Ansvarsförbindelser/ 
ställda säkerheter

         2014 2013

Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter          inga       inga

Återbetalningsplikt till anslagsgivare för oförbrukade anslag.

Not 11  Skuld, erhållna ej utnyttjade medel 2014 2013

Sida       146 077      895 697

Forum Syd       448 114        83 444

Övriga          20 000        37 000

Summa       614 191   1 266 141

Av oförbrukade anslagsmedel 2014 är 20 tkr förskott för år 2015.
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