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hetsarbetet kvarstår ett akut behov att
göra något åt de strukturella barriärer som
hindrar kvinnors ekonomiska egenmakt
och fulla delaktighet i ekonomier”, sa
Ban Ki-moon. Högnivåpanelen kommer
att ha sitt första möte under den 60:e
sessionen i FN:s kvinnokommission i
FN-högkvarteret i New York i mars.

NY RAPPORT OM
HUMANITÄR FINANSIERING
En undersökningskommission tillsatt av FN:s
råd för mänskliga rättigheter samlar in vittnesmål från familjer i Elfenbenskusten som drabbats
av våldet efter presidentvalet i november 2010.

FÖRSTA ÅTALET I ICC
MOT TIDIGARE STATSCHEF
En rättegång inleddes den 28 januari i
Internationella brottmålsdomstolen, ICC,
mot Elfenbenskustens förre president
Laurent Gbagbo och milisledaren Charles
Blé Goudé. Det är första gången som en
tidigare statschef åtalas vid ICC. Gbagbo
och Goudé anklagas båda för brott mot
mänskligheten, bl a mord, våldtäkt och
förföljelse, i kölvattnet av presidentvalet
2010. Gbagbo vägrade då acceptera sitt
nederlag och en konflikt uppstod som
krävde 3 000 människors liv. De båda
nekar till anklagelserna.

VICTORIA AMBASSADÖR
FÖR AGENDA 2030

HÖGNIVÅPANEL FÖR KVINNORS
EKONOMISKA STÄLLNING
Under World Economic Forum i Davos,
Schweiz, tillkännagav FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att han tillsätter
den första högnivåpanelen någonsin för
stärkandet av kvinnors ekonomiska ställning. ”Trots viktiga framsteg i jämställd-
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SÄKERHETSRÅDET
FÖRDÖMER NORDKOREA
Nordkoreas provskjutning av en långdistansrobot den 6 februari fördöms
kraftigt av FN:s säkerhetsråd. Efter ett akut
samråd dagen därpå meddelade säkerhetsrådet att en ny resolution kommer att antas
skyndsamt som ett svar på ”den farliga
och allvarliga överträdelsen”.
Venezuelas FN-ambassadör Rafael
Darío Ramírez Carreño, som talade med
pressen efter överläggningarna, betonade
att uppskjutningen bidrar till Nordkoreas
utveckling av system för kärnvapenbärare
och således är ett allvarligt brott mot
rådets resolutioner.

BALJVÄXTER
UPPMÄRKSAMMAS 2016
FN:s generalförsamling har utsett 2016
till det internationella året för baljväxter
(bönor, ärtor och linser). Syftet är att öka
allmänhetens medvetenhet om de näringsmässiga fördelarna med baljväxter som en
del av en hållbar livsmedelsproduktion.
Livsmedels- och jordbruksorganisationen,
FAO, ansvarar för genomförandet av året
i samarbete med bl a regeringar och
berörda organisationer. Läs mer på
www.fao.org/pulses-2016

NY CHEF FÖR FN:S
FLYKTINGORGAN
Den italienske FN-veteranen Filippo
Grandi efterträder portugisiske António
Guterres som chef för FN:s högkommissariat för flyktingar, UNHCR. Grandi –
som har arbetat inom FN-systemet i 27 år
– inledde sin femåriga mandatperiod den
4 januari. Utöver en lång karriär inom
UNHCR i Afrika, Asien, Mellanöstern
och på högkvarteret i Genève, har Grandi
varit chef för FN:s hjälporganisation för
Palestinaflyktingar (UNRWA) och arbetat
för FN:s assistantmission i Afghanistan
(UNAMA). Grandi tillträder chefsposten
för UNHCR i en tid då utmaningarna är
större än någonsin tidigare, med rekordmånga människor världen över som
tvingas fly krig och förföljelse.

”KVINNORÄTTIGHETER CENTRALA
I KAMP MOT ZIKAVIRUSET”
Att skydda kvinnors rättigheter är centralt
i kampen mot zikaviruset, enligt FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein. Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan zikaviruset ligga bakom en kraftig ökning av
mikrocefali, en sjukdom som innebär att
barn föds med för små hjärnor.
Högkommissariens uttalande kom som
en följd av att vissa sydamerikanska stater
avrått kvinnor från att bli gravida. Han

Foto: FN//Mark Garten

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon
har utsett Sveriges kronprinsessa Victoria
till en av 16 internationella ambassadörer
för de nya globala målen för hållbar
utveckling. Ambassadörernas uppdrag
blir att använda sin ”unika ställning och
sitt ledarskap” för att lyfta betydelsen av
målen och för att påverka såväl regeringar
som företag och civilsamhället i rätt
riktning. Bland de övriga ambassadörerna
märks barnrättsexperten Graça Machel,
ekonomiprofessorn Jeffrey Sachs, Nobelpristagaren Muhammad Yunus och
fotbollsspelaren Lionel Messi.

FN:s högnivåpanel för humanitär
finansiering, där Sveriges utrikesminister
Margot Wallström varit en av deltagarna,
presenterade i januari sin rapport Too
important to fail – addressing the humanitarian financing gap. Rapporten är ett
viktigt underlag inför FN:s första humanitära toppmöte, World Humanitarian
Summit, som äger rum i Istanbul i maj.
Behovet av mer och effektivare finansiering är stort – idag är FN:s humanitära
insatser bara finansierade till 60 procent,
samtidigt som de stora och utdragna
humanitära kriserna är fler än på mycket
länge. Rapporten har tre fokusområden:
att minska behoven, öka resursbasen för
finansiering och förbättra effektiviteten.

menar att denna avrådan är missriktad då
kvinnor i regionen ofta inte kan planera
sina graviditeter p g a utbrett sexuellt
våld, lagar mot abort och dålig tillgång
till preventivmedel. I stället uppmanade
han de berörda staterna att upphäva lagar
och regler som inskränker sexuella och
reproduktiva rättigheter, sätta fokus på
mäns våld mot kvinnor och se till att
information om virusets spridning och
hälsoföljder finns tillgänglig.

Filippo Grandi är ny chef för FN:s
flyktingorgan UNHCR.
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DAGS FÖR SVERIGE
ATT GÅ FRÅN ORD
TILL HANDLING
Världen har enats kring Agenda 2030 – 17 mål för hållbar utveckling som världens
länder ska jobba med från 2016 till 2030. Det är en fantastisk framgång för globalt
samarbete och inger hopp i en mörk och svår tid. Agenda 2030 ersätter millenniemålen som många länder jobbat med mellan 2000 och 2015.

VÄLKOMMEN TILL
VIKTIG LÄSNING
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.
Världshorisont
Svenska FN-förbundet
Box 15115, 104 65 Stockholm
Tel: 08 – 462 25 40, Fax: 08 – 641 88 76
E-post: varldshorisont@fn.se
Webb: www.fn.se/varldshorisont
Twitter: varldshorisont
Redaktör: AnnaLena Karlsson Andrews
Praktikanter: Louise Gårdemyr och
Lovisa Dyall Silfverbrand
Ansvarig utgivare: Linda Nordin
Layout: Tomorro’
Tryckeri: Tellogruppen AB
Annonser: kontakta redaktionen på
varldshorisont@fn.se
För ej beställt material ansvaras ej.
Artikelförfattarna svarar själva för innehållet
i respektive artikel. För frilansmaterial ingår
publicering både i tidningen och på
FN-förbundets webbplats.

Det finns många likheter mellan millenniemålsprojektet och Agenda 2030 men det
mest intressanta är skillnaderna. Världssamfundet har gjort sin läxa. Där millenniemålen snickrades ihop av ett fåtal individer i slutna rum har Agenda 2030 mejslats
fram i en utdragen, omfattande, öppen och inkluderande process där alla intresserade
världsmedborgare har fått en chans att delta. Och där millenniemålen handlade om
vad fattiga länder måste göra för att ”komma ikapp” de rika så är Agenda 2030 ett
projekt som utgår från att alla länder behöver utvecklas. Även Sverige – ett av världens
rikaste och mest välmående länder – måste förhålla sig till de 17 målen och ställa sig
frågan: hur behöver vi navigera för att garantera alla medborgare en god utbildning,
ett bra arbete, god hälsa och ren natur? för att bara nämna några av punkterna på
den digra listan.
Den svenska regeringen har skickat signaler om att Sverige kommer att gå i täten när
det gäller att ta tag i den nya utvecklingsagendan. Vid FN-toppmötet i New York i
september där den antogs lanserade statsminister Löfven en högnivågrupp bestående av honom själv och åtta andra världsledare som ska driva på det globala genomförandet, något
som varmt välkomnades av organisationer i det civila
samhället. Nu måste den svenska politiska ledningen
följa upp sina utfästelser med skyndsamma och kraftfulla
åtgärder för att genomföra agendan i praktiken. Vi väntar
med spänning på fortsättningen
Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews
annalena.karlsson.andrews@fn.se
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En ring med 17 färgglada element är symbolen
för de nya globala målen för hållbar utveckling. På bilden några skolbarn.
Foto: Mostphotos/Dan Burch
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AGENDA 2030

Symbolerna för de 17 nya utvecklingsmålen projicerades på FN-högkvarteret i New York inför toppmötet om hållbar utveckling den 25-27 september 2015.
Under mötet enades världens ledare om att arbeta för att uppnå dessa mål till 2030.

Agenda 2030 i Sverige

”Minskade klyftor blir
stor utmaning”
Kommuner, landsting och myndigheter
kommer att ha en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. När
de globala målen antogs i FN i september
2015 gick Katrin Stjernfeldt Jammeh,
kommunstyrelsens ordförande i Malmö,
snabbt ut och sa att Malmö ska göra

målen till sina egna.
– Vi arbetar sedan flera år tillbaka med
att bygga en hållbar stad och mycket av
det arbete som vi har dragit igång kan
kopplas till målen, säger hon.
Hon betonar särskilt behovet av att arbeta
för social hållbarhet och minskade klyftor.

Intervjuer: Marcia Munoz, Marcus Hjalmarsson, Louise Gårdemyr,
Kaihenneh Sengbeh och Lovisa Dyall Silfverbrand.
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Anuradha Raghu, Malaysias FN-förbund
Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna.
Det är ett gemensamt globalt ansvar att
säkerställa att våra barn ärver en planet
där de kan ha det bra. Därför är det viktigt
att både länder och företag vidtar effektiva
klimatåtgärder.

Foto: Marcia Munoz

Vilket av de 17 globala
målen för hållbar utveckling
tycker du är särskilt viktigt?

– När vi planerar nya skolor funderar vi
t ex över hur upptagningsområdet blir och
ser till att barn och unga med olika förutsättningar och bakgrund möts, säger hon.
– För att minska segregationen krävs
också medveten planering i byggandet av
staden, fortsätter hon.
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I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan bestående av 17
mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Alla länder, rika som fattiga, ska jobba med de nya målen
och försöka nå dem till 2030. Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets
ekosystem och klimat, och säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda
och trygga liv. Det är den mest omfattande och ambitiösa utvecklingsplan som mänskligheten
någonsin haft. Den 1 januari 2016 gick startskottet för arbetet.

Växande klyftor mellan olika grupper i det
svenska samhället är en stor utmaning vilket gör
att Sverige behöver jobba mycket med mål 10
om minskad ojämlikhet, menar politiker som
Världshorisont talat med. Bilden är från Sergels
torg i Stockholm.

Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Hon ger flera exempel på lokala
initiativ i Malmö som bidrar till att förverkliga de globala målen och betonar
att det krävs engagemang på alla nivåer –
lokalt, nationellt och internationellt – om
de ska kunna uppnås.

PROGRESSIVA MÅL
Ardalan Shekarabi är mycket positiv till
att världens ledare har lyckats enas kring
så ambitiösa mål.
– Det betyder mycket, inte minst i en

Anastasia Makarenko,
Rysslands FN-förbund
Jag tycker att mål 3 – god hälsa och väl
befinnande – är viktigast, eftersom det
berör oss alla. Vi behöver göra vårt bästa
för att lösa problem med obotliga sjukdomar och barn- och mödrahälsa.

Foto: Privat
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Foto: Marcus Hjalma
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Moses R Mongo, Tanzanias FN-förbund
Mål 5 – jämställdhet – är viktigt eftersom de
flesta etniska grupper i utvecklingsländer
fortfarande underordnar kvinnor. Detta har
lett till mindre kvinnligt deltagande i
utvecklingssektorer.

Foto: Theodor Stenevang Klemming/Mostphotos

– Vi vill riva barriärer mellan olika
kommunala sektorn, det civila samområden och låta staden växa ihop.
hället, akademin och näringslivet.
Hon beskriver den nya busslinjen,
Den kommer också att arbeta med
Malmöexpressen, som exempel på en
opinionsbildning för att synliggöra
insats som minskar avståndet mellan
målen, säger civilminister Ardalan
olika områden. Linjen invigdes förra
Shekarabi.
året och trafikeras av en extra lång
Framöver kommer olika organisationer
buss, 22 meter, som har en egen fil
och instanser att få möjlighet att ge föroch företräde
slag på hur arbetet
gentemot övrig
med Agenda 2030
”Det är viktigt med
trafik.
ska bedrivas i
– Den går från
Sverige. En remiss
progressiva målsättningar
Rosengård, som är
ska skickas ut
och att vi visar att en bättre
ett av våra mest utunder våren.
värld är möjlig.”
satta områden, till
– Om vi ska
den nya stadsdelen
nå målen är det
Västra hamnen,
viktigt att jobba
där det finns gott
brett. Det finns ett
om arbetstillfällen, säger Stjernfeldt
väldigt stort engagemang och vi måste
Jammeh.
lyckas kanalisera det, säger Shekarabi.
Malmöexpressen började rulla redan
före undertecknandet av Agenda 2030, men
FLER RESER KOLLEKTIVT
busslinjen är ett bra exempel på en satsTillbaka till Malmö och den nya bussning i de globala målens anda, tycker hon. linjen. Målet med Malmöexpressen är
att minska klyftorna och segregationen.
DELEGATION TILLSÄTTS
Samtidigt har linjen ökat det kollektiva
De 17 målen i Agenda 2030 är ambitiösa.
resandet på Malmös mest trafikerade
Till år 2030 ska världens ledare t ex ha
gata. I fallet Malmöexpressen går alltså
utrotat fattigdomen, minskat orättvisorna arbetet med social hållbarhet hand i hand
och löst klimatkrisen. Hur Sverige ska
med arbetet för ekologisk hållbarhet.
arbeta med målen är fortfarande inte
– Vi har fått upp det kollektiva
bestämt. Under våren ska regeringen
resandet på den här sträckan med
tillsätta en delegation som ska ta fram en
25 procent. Människor tycker att det
nationell handlingsplan med åtgärder.
har blivit enklare att resa klimatsmart
– Delegationen ska koordinera arbetet
samtidigt som vi har minskat bullret och
mellan den statliga sektorn, den
fått bättre luftkvalitet på gatan, säger
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tid då vi har oroande tendenser i världen
med totalitära krafter som går framåt och
krig i Europa. Det är viktigt med progressiva målsättningar och att vi visar att en
bättre värld är möjlig, säger han.
Han betonar att de 17 globala målen
inte bara innebär en utmaning för utvecklingsländerna, utan även för Sverige.
– Nu kan ingen längre bara peka på
andra länder, säger han.
Både Shekarabi och Stjernfeldt
Jammeh oroas särskilt över den växande
ojämlikheten mellan personer som är
uppvuxna i Sverige och personer som har
kommit som asylsökande.
– Vi behöver en tydlig nationell linje
som ger Sverige förutsättningar att växa
hållbart. Kommuner som Malmö, som
tar emot många asylsökande, borde få
extra stöd för att kunna möta de särskilda
behoven t ex i skolan, säger Stjernfeldt
Jammeh.
Shekarabi nämner de 11 miljarder som

regeringen förra året sköt till som stöd för
flyktingmottagandet. Stödet fördelades
mellan kommuner, landsting, Migrationsverket och civilsamhället. Han stänger
inte dörren för ytterligare satsningar.
– Vi behöver fortsätta dialogen och
stödet till kommunsektorn för att
etableringen ska kunna genomföras på ett
tillfredställande sätt, säger han.

INVÄNTAR HANDLINGSPLAN
Vid tidpunkten för intervjun med
Ardalan Shekarabi har det nästan gått ett
halvår sedan Agenda 2030 antogs och den
stora utmaningen just nu är, enligt ministern, att konkretisera målen och utforma
praktiska åtgärder. Regeringen kommer
att ge i uppdrag åt vissa myndigheter att
arbeta systematiskt med Agenda 2030.
Några detaljer om hur arbetet ska bedrivas
kan han inte ge, utan inväntar handlings
planen som kommittén ska ta fram.
Trots de oroande tendenserna i världen

ser Shekarabi optimistiskt på framtiden.
– Det här dokumentet och enigheten
kring det visar att världen mobiliserar. Jag
tror att vi kommer att se positiva förändringar. Vi har en fantastisk möjlighet att
skapa en bättre värld, säger han.
Charlie Olofsson, frilansjournalist

Stöd

arbetet med Agenda
2030, bli medlem i
FN-förbundet!
www.fn.se/medlem

Den nya globala utvecklingsagendan, Agenda 2030, består av 17 mål för hållbar utveckling som vart och ett har flera delmål.
Texten till varje mål och alla 169 delmålen finns i sin helhet på www.globalamalen.se.

Armine Podosyan,
Armeniens FN-förbund
Med tanke på millenniemålens tillkortakommanden är mål 16 – fredliga och
inkluderande samhällen – viktigast. Fred
och säkerhet, god samhällsstyrning och
rättsstatsprinciper är garanter för hållbar
utveckling.

Foto: WFUNA
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Foto: Marcia Munoz

Ralph Johnson, USA:s FN-förbund
Jag tycker att mål 4 – god utbildning för
alla – är avgörande för global utveckling.
Ju mer vi lär oss, desto mer kan vi göra
för att förbättra den värld vi lever i.
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Foto: Kaihenneh Sengbeh

Liberia kommer att prioritera mål 1, 2 och 16, tror Blamo Nimble i presidentens stab.

Liberia

Från ax till limpa med
de nya målen
Lilla västafrikanska Liberia, med sina fyra
miljoner invånare, har spelat en viktig roll
i utarbetandet av den globala utvecklingsagendan efter 2015. President Ellen
Johnson Sirleaf var en av tre ordförande
för den högnivåpanel som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utsåg i juli 2012
med uppgift att formulera grunderna för
den nya agendan. Liberia stod också värd
för panelens tredje möte i huvudstaden
Monrovia i början av 2013. Och i september 2015 presenterades resultatet av den
tre år långa globala processen: Agenda
2030, som nu ska börja genomföras.

Blamo Nimble är ansvarig för genomförandet av Agenda 2030 i president Sirleafs stab.
– Liberia kommer att dra igång arbetet
med informationskampanjer riktade mot
allmänheten och med en process för att
anpassa dokumentet till våra egna
inhemska förhållanden, berättar han.

– Till skillnad från millenniemålen hoppas
vi med de nya målen kunna få med alla
grupper i samhället, tillägger han.
Ett orosmoln är att Liberia under 2016
kommer att jobba med förberedelserna
inför allmänna val som planeras 2017. Det
gör att Agenda 2030 riskerar att komma i
skymundan, fortsätter Blamo Nimble.
– Det blir en stor utmaning för oss och
frågan är vad fokus kommer att läggas på,
politik eller utvecklingsfrågor, säger han.
Text: Kaihenneh Sengbeh, frilansjournalist, Monrovia.Översättning och
bearbetning: AnnaLena Karlsson Andrews

Liberias president Ellen Johnson Sirleaf
talar i FN:s generalförsamling.

Mónica Licea Martínez,
Mexikos FN-förbund
Om alla barn inkluderades i konceptet
”globalt medborgarskap” skulle världen
vara mer tolerant, förstående och respektfull. Jag väljer mål 4 – god utbildning för
alla – eftersom utbildning är en rättighet
och leder till en bättre framtid.

Foto: Marcia Munoz
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När Liberia nu lämnar millenniemålen
bakom sig och inleder arbetet med de
nya målen för hållbar utveckling kommer
nyckelkomponenter i de nya målen –
som fattigdomsbekämpning, fred, social
rättvisa, säkerhet och rättsstatsprinciper
– att införas i landets femårsplaner. Att

Foto: Marcia Munoz

Anoushka Ghonkrokta,
Indiens FN-förbund
Mål 2 – ingen hunger – har en speciell
betydelse för Indien. En tredjedel av världens
svältande bor här och hundratusentals dör
av undernäring varje år. Med en växande
befolkning blir det ännu viktigare att se
till att det finns mat till alla.

FÖRS IN I FEMÅRSPLANER

VILL FÅ MED ALLA

Foto: FN/Cia Pak

INFORMATION TILL
ALLMÄNHETEN

Liberia har sedan tidigare en utveck
lingsplan, Vision 2030, som syftar till
att göra det till ett medelinkomstland
till år 2030. Dokumentet är i sin tur
indelat i femårsplaner. Ett arbete för
att sammanföra Agenda 2030 med de
inhemska styrdokumenten ska inledas.
Nimble ser inga problem med processen.
– Eftersom vi jobbade med att ta fram
Agenda 2030 har vi goda kunskaper
om dess innehåll. Vi var med och
formulerade de där idéerna, säger han.

börja genomföra alla mål direkt kommer
inte att vara möjligt för enskilda länder,
menar Nimble. Afrika som kontinent har
enats om att prioritera jobbskapande, fred
och säkerhet, infrastruktur och god samhällsstyrning. Men Liberia kommer sannolikt i första hand att jobba med mål 1, 2 och
16, och därefter med mål 3 och 4, tror han.
Den 26 januari lanserades Agenda 2030
officiellt i Liberia. Presidenten uppmanade
liberianerna att ge sig in i diskussionen
om hur den globala utvecklingsagendan
ska anpassas till landets egna prioriteringar. Nyligen genomfördes även en större
konferens med stöd av FN:s utvecklingsprogram UNDP där de viktigaste aktörerna
på utvecklingsområdet diskuterade hur
man ska gå vidare. Vidare har den lagstiftande församlingen inrättat ett särskilt
sekretariat för agendan.
– Att inrätta ett sekretariat där är ett utmärkt beslut eftersom den lagstiftande församlingen godkänner anslag till
utvecklingsinsatser, säger Nimble.
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Genom projektet Skolmat bidrar Svenska FN-förbundet bl a till mål 2, om hunger, och till mål 4, om utbildning.
Projektet stödjer FN:s arbete med gratis skolmat i fattiga områden. På bilden ett par flickor i Fatuma Abduskolan,
Etiopien, som får mat tack vare projektet.

FN-rörelsen i Sverige
mobiliserar kring Agenda 2030

Svenska FN-förbundet har länge varit aktivt i arbetet med globala
utvecklingsmål och hela verksamheten berörs av den nya utvecklingsagendan. Världshorisont har tittat närmare på vilken relation
förbundet har till Agenda 2030 och de nya målen.
Linda Nordin, generalsekreterare på FNförbundet, vill först och främst lyfta det
positiva med Agenda 2030:
– Den är en enorm framgång för hela
det internationella samarbetet. I en tid som
präglas av konflikter världen över behöver
vi även lyfta fram positiva företeelser,
vilket agendan verkligen är, säger hon.
Agenda 2030 och dess nya globala mål
för hållbar utveckling är millenniemålens
efterträdare och ett bredare underlag för

Särskilt aktivt har förbundet varit när
det gäller att driva på för att få med s k
motvindsfrågor. Det gäller bl a de mål
som rör mänskliga rättigheter, sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) och fredliga samhällen.
– Det är frågor som vi länge arbetat
med. Vi hoppas att vi har varit med och
påverkat den svenska regeringen att driva
de här frågorna internationellt. Det krävs
att någon orkar gå före.

SPELAR VIKTIG ROLL
Ansvaret för arbetet med Agenda 2030 i
Sverige ligger främst hos regeringen men
även civilsamhället kommer spela en
viktig roll i det nationella genomförandet.
– Vi vill mobilisera våra föreningar och
riksorganisationer. Kunskapsdelen är
viktig och där har vi på FN-förbundet
något att bidra med. Vi utbildar och
opinionsbildar och vill öka kunskapen
om de nya globala målen hos olika

Erly Muñoz, Venezuelas FN-förbund
Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Länder kan inte glädjas åt utbildning, hälsa och ekonomisk utveckling utan
säkerhet och fred. Det måste vara en av
pelarna inte bara för att uppnå utveckling,
utan också för att göra den hållbar.

Foto: Marcia Munoz

8

Foto: Privat

Melvin Dorwison, Liberias FN-förbund
Mål 4 – god utbildning för alla – eftersom
jag ser utbildning som nyckeln till de övriga
målen, och även en rättighet. Utan kvalita
tiv och inkluderande utbildning för alla
kommer de övriga målen inte att uppnås
ordentligt.

global utveckling. Nu finns det 17 mål i
stället för de åtta millenniemålen.
– FN-förbundet har varit väldigt aktivt
under millenniemålens femton år och
även i den s k post-2015-processen, d v s
arbetet med att ta fram Agenda 2030.
Bl a lämnade vi rekommendationer
till regeringen och direkt till FN om
innehållet i agendan, berättar Nordin.
– Vi tänker fortsätta ta samma aktiva
roll framöver.

Vill du stötta FNförbundets projekt?
Swisha valfri summa
till 1239000795

VÄRLDSHORISONT 1/16

hemma i Sverige. Bl a medverkade vi i
utgivningen av boken ”Alla borde vara
feminister” till gymnasieungdomar i
Sverige. Att diskutera feminism och
jämställdhet på hemmaplan är också en
viktig del i arbetet med de globala målen.
Genom Skolmat stödjer FN-förbundet
FN:s livsmedelsprograms (WFP) skolmatsprojekt som är enormt omfattande;
varje år nås 20 miljoner fattiga barn med
TRE PELARE
skolmat. Pengarna från FN-förbundet
FN-förbundet driver tre olika informagår till Etiopien och Demokratiska
tions- och insamlingsprojekt inom de tre Republiken Kongo.
FN-pelarna fred och säkerhet (projektet
– Utbildning är en gemensam nämnare
Minor), utveckling och fattigdoms
i alla samhällen som har utvecklats. Skolbekämpning (projektet Skolmat) samt
mat är ett effektivt sätt att få barn att gå
mänskliga rättigheter och demokrati
i skolan och samtidigt minska hungern.
(projektet Flicka). Julia Gerestrand,
För många barn är skolmåltiden det första
kampanjansvarig på FN-förbundet,
målet för dagen, säger Gerestrand.
berättar mer om
Även här blir det
projektens relation
ringar på vattnet.
till de nya målen.
Skolmat bidrar till
”När flickor skyddas
– Flicka handlar
mål 2, om hunger,
från könsstympning och
om flickors rättigoch till mål 4, om
barnäktenskap ger det ringar
heter och om att
utbildning, men även
utrota barnäktenindirekt till t ex målet
på vattnet, det påverkar de
skap och könsom hållbara städer
flesta målen på ett positivt sätt.”
stympning i
– planering av dessa
Etiopien. På det
kräver utbildade
området kan vi
medborgare.
se stora förändringar jämfört med
I mål 2 står det att världens hunger ska
tidigare. I mål 5.3 nämns specifikt att
utrotas.
barnäktenskap och könsstympning ska
– Väldigt ambitiöst, tycker Gerestrand,
utrotas. Det ger tyngd och leder förhopp- och fortsätter:
ningsvis till ett ökat intresse från stater
– Det behövs många olika insatser där
och biståndsorganisationer att faktiskt
vi på FN-förbundet genom Skolmat kan
göra något, säger Gerestrand.
vara med och bidra. WFP har som mål
– När flickor skyddas från könsstympatt staterna ska ta över skolmatsprojekten
ning och barnäktenskap ger det ringar
med tiden vilket gör att det finns ett
på vattnet, det påverkar de flesta målen
hållbarhetstänk. Eftersom det främst är
på ett positivt sätt. Får flickor gå i skolan
regeringars ansvar att uppfylla agendan
har de exempelvis större möjlighet att
blir dessa projekt ett effektivt sätt för
försörja sig och leva ett mer hälsosamt liv. många länder att uppfylla mål 2 och 4.
Inom Flicka jobbar FN-förbundet även
brett med att lyfta flickors situation och
FRIHET FRÅN MINOR
informera om den potential som finns i
FN-förbundets tredje projekt, Minor,
flickor att vara förändringsaktörer, forthandlar om minröjning och stöd till minsätter Gerestrand.
offer i DR Kongo.
– Det gäller både i Etiopien och
– Att leva utan hot från minor är en för-

FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin.

utsättning för att kunna få tillgång till
resten av målen och till sina mänskliga
rättigheter. Det är svårt att ha ett fredligt
samhälle där människor riskerar att
trampa på en mina. Utvecklingen hindras
när familjer inte kan bruka jorden p g a
minor och det kan bli svårt för barn att ta
sig till skolan, säger Julia Gerestrand.
Människor som till följd av minolyckor
tvingas leva med funktionsnedsättning
är särskilt utsatta och löper större risk
att hamna i fattigdom. Det är viktigt att
de får tillgång till rehabilitering, stöd och
hjälpmedel, fortsätter hon.
– De globala målen gäller alla
människor. Här ser vi en risk att vissa
grupper exkluderas. Den nya agendan
innehåller inte tydliga skrivningar, inom
alla områden, om t ex människor med
funktionsnedsättning.

JOBBAR MED HELHETEN
Linda Nordin understryker att Svenska
FN-förbundet kommer att jobba med
hela Agenda 2030.
– Vi är en bred organisation som jobbar
med fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati samt utveckling och
fattigdomsbekämpning på många olika
sätt. Vi kommer att jobba med helheten,
med alla mål, och vi ser väldigt mycket
fram emot att göra det, säger hon.
Louise Gårdemyr

Winnie Rutendo Bobo,
Zimbabwes FN-förbund
Mål 5 – jämställdhet – eftersom det är viktigt
att män och kvinnor har samma möjligheter.
I Zimbabwe finns jämställdhet nästan bara
på papper. Dubbelt så många flickor går i
skolan jämfört med 2 000 men vi har fortfarande en lång väg att gå.

Foto: Marcia Munoz
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Foto: UNA-UK

Alexandra Buskie,
Storbritanniens FN-förbund
Utveckling behöver fred för att upprätthållas
och vice versa. Mål 16 – fredliga och inklu
derande samhällen – får stater och andra
aktörer att förstå att deras utvecklingsprogram har nyckelroller i konfliktförebyggande arbete.

Foto: Svenska FN-förbundet

målgrupper runt om i Sverige.
FN-förbundet samarbetar också internationellt med FN-organisationer och
andra FN-förbund.
– Agendan är viktig även för våra
partner i fält. Vi har fått en ny gemensam
utvecklingsmåttstock vilket är positivt
för vår internationella verksamhet, säger
Linda Nordin.
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USA:s tidigare vicepresident Al Gore, tillika
grundare av Climate Reality Project, applåderar
vid slutceremonin under COP21 i Paris. Intill
honom sitter Frankrikes minister för hållbar
utveckling, ekologi och energi Ségolène Royal.

COP21 i Paris

Globalt klimatavtal stor framgång
Efter 20 års förhandlingar är ett klimatavtal
äntligen i hamn! Vid FN:s 21:a partskonferens (COP21) i Paris i december enades
195 av världens regeringar om att hålla den
globala temperaturökningen väl under
två grader och att sträva mot 1,5 grader.
Länderna förbinder sig också att redovisa
sitt klimatarbete, revidera utsläppsmålen
och höja sina åtaganden vart femte år.
– Mobiliseringen var avgörande för
framgången i Paris, säger Adis Dzebo,
forskare vid Stockholm Environment
Institute, SEI.

MÅNGA AKTÖRER
– Under flera år har många olika aktörer
– från näringslivsrepresentanter till civilsamhällets aktörer, forskarvärlden och
politiker på alla nivåer – bjudits in för att
diskutera och föreslå åtgärder. Inför Parismötet uppmanades länderna att öppet
och brett presentera sina nationella planer
för en klimatsmart utveckling. Väl i Paris
bildades ett grupptryck länderna emellan

I Agenda 2030 som antogs i september
handlar mål 13 om klimatet. Enligt detta
mål ska världens länder ”vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter”. De fem del-

KOSTAR PENGAR
Att byta ut förorenande fossila bränslen
till klimatsmarta alternativ kostar, framhåller Adis Dzebo.
– Utvecklingsländernas åtaganden är
beroende av extern finansiering. I Parisavtalet lovar de industrialiserade länderna
att bidra med 100 miljarder dollar per år.
Men detta är bara ett golv
som måste kompletteras med att näringslivet bidrar med investeringar, säger han.
Det är också viktigt att finansieringen
av utsläppsminskningar och omställningen till en grön ekonomi sker med
extra pengar, alltså utöver ländernas
biståndsprogram, fortsätter han.
För att Parisavtalet ska vara juridiskt
bindande måste minst 55 länder, som
tillsammans står för minst 55 procent av
utsläppen, ratificera det. Denna process
inleds i april 2016. Avtalet gäller först
från år 2020.
Nora Weintraub, frilansjournalist

Jay Jethwa, Australiens FN-förbund
Med den nuvarande politiska och sociala
situationen i världen skulle jag välja mål
4 – god utbildning för alla. Det finns ett
ömsesidigt beroende mellan alla 17 mål,
och utbildning kan vara ett effektivt medel
för att uppnå dem alla.

Foto: Privat
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Annelie Börjesson,
Svenska FN-förbundet
Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen – skulle kunna vara det mål som i
högst grad inkluderar de övriga målen.
Fred är en förutsättning för de andra målen,
samtidigt som de andra målen är förutsättningar för att uppnå fred.

och ambitionsnivån höjdes steg för steg,
säger han.
Parisavtalets styrka är transparensen
och det tydligt formulerade uppföljningssystemet, fortsätter Dzebo. Länderna ska
på ett jämförbart sätt rapportera sitt klimatarbete vart femte år och målen ska revideras
och skärpas vid varje sådant tillfälle.
– Svagheten är att de tydliga och exakta
målen ersatts av utfästelser som är svåra
att jämföra med varandra. Dessutom
räcker inte de sammanlagda åtagandena
för att stoppa klimatförändringens
effekter. Ansvars- och rättvisefrågan –
alltså vilka länder som ska minska sina
utsläpp först och mest – lämnades också
till framtiden att lösa.

målen handlar bl a om klimatanpassning,
finansiering av klimatåtgärder och utbildning och medvetandegörande.
Nina Weitz, även hon forskare vid SEI,
berättar att klimatfrågorna kunde parkeras
vid sidan av under arbetet med agendan.
– Mål 13 lämnades till Pariskonferensen
att lösa, med hänvisning till att det är FN:s
klimatkonvention UNFCCC som är det
huvudsakliga forumet för klimatförhandlingar, säger hon.
– Vad gäller själva klimatfrågan är
Agenda 2030 och klimatavtalet helt i
linje med varandra. De är ramverk, där
målen är generella och övergripande
formulerade. Just nu pågår ett intensivt
arbete med att ta fram indikatorer –
mätstickor – så att framstegen med de 17
målen ska kunna mätas.

VÄRLDSHORISONT 1/16

EN
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Agenda 2030 syftar till att alla människor ska kunna leva
drägliga, jämställda och trygga liv. På bilden ett par barn i
Cassait-skolan i Östtimors huvudstad Dili.

17 gemensamma mål stort
framsteg för mänskligheten
I september 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda
2030. Den består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och
hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat och säkerställa att alla människor på jorden
kan leva drägliga, jämställda och trygga liv. De 17 nya målen ersatte den 1 januari 2016 de
åtta s k millenniemålen som främst fattigare länder har arbetat med att uppnå sedan början
av seklet. Att de nya målen ska genomföras i alla världens länder är en avgörande skillnad och
regeringar jorden runt jobbar nu med att få igång arbetet.
Agenda 2030, med 17 mål och 169 delmål, är den mest ambitiösa agendan för
hållbar utveckling som någonsin antagits
av världens länder. Begreppet hållbar utveckling innebär att utvecklingen ska
vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Visionen är att målen ska
vara uppfyllda 2030.
Det finns flera viktiga skillnader mellan
de 17 nya målen för hållbar utveckling

(Sustainable Development Goals, SDG:s)
och de tidigare millenniemålen
(Millennium Development Goals, MDG:s).
Millenniemålen formulerades av ett
fåtal FN-tjänstemän utan insyn från
omvärlden, de handlade nästan uteslutande om utveck-ling i fattigare länder
och endast ett fåtal frågor fanns med
– omständigheter som var och en har
lett till kritik. När världens länder 2012

i Rio de Janeiro enades om att ersätta
millenniemålen med en uppsättning nya
mål höjdes därför många röster med krav
på nya och annorlunda tag. Detta
resulterade i en bred, positiv och
inkluderande process (”Post 2015”)
där miljontals människor från hela
världen under tre års tid har bidragit till
innehållet i den nya agendan.
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Agenda 2030 – globala mål
Avskaffa fattigdom i
alla dess former, överallt

Säkerställa en inkluderande och likvärdig
utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Säkerställa tillgång
till ekonomiskt
överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern
energi för alla

Avskaffa hunger, uppnå
tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt
främja ett hållbart
jordbruk

Uppnå jämställdhet
och alla kvinnors och
flickors egenmakt

Verka för varaktig,
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,
full och produktiv
sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla

Säkerställa hälsosamma liv och främja
välbefinnande för alla
i alla åldrar

Säkerställa tillgången
till och en hållbar
förvaltning av vatten
och sanitet för alla

Bygga motståndskraftig infrastruktur,
verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt
främja innovation

HISTORISKT FRAMSTEG
Att förhandlarna under 2015 till slut lyckades jämka ihop alla önskemål och lägga
fram en text som alla länder kunde ställa
sig bakom är ett historiskt steg framåt för
mänskligheten. Under många år var utveckling och miljöfrågor två separata spår
i mellanstatliga förhandlingar där man
förenklat kan säga att länder i ”Syd”
värnade utvecklingsfrågor medan länder i
”Nord” värnade miljöfrågor. Uppdelningen skapade en klyfta mellan de två lägren

”Vi är den första generationen
som kan utrota fattigdomen
och den sista som kan stoppa
klimatförändringarna.”
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

vilket satte käppar i hjulen på olika vis. I
och med antagandet av Agenda 2030 har
de två spåren nu äntligen sammanfogats
till ett. Och då bl a ”fredliga samhällen”
och ”jämställdhet” tillförts som viktiga
mål har världen nu fått en plan som på
ett unikt sätt greppar om de många olika
dimensionerna av mänsklig utveckling.
Dokumentet, Transforming our world:
The 2030 Agenda for Sustainable Development antogs av världens ledare vid ett toppmöte i FN-högkvarteret i New York den
25 september. Förutom målen och delmålen innehåller det en politisk deklaration,
en beskrivning av läget i världen samt ett
kapitel som handlar om hur målen ska
nås och vilka medel som krävs.
För att arbetet och framstegen med de
globala målen ska kunna mätas krävs att
tydliga indikatorer formuleras för varje delmål. Indikatorerna avgör hur och vad varje
land ska rapportera in till FN. Under inledningen av 2016 pågick arbetet med att

ta fram dessa indikatorer för fullt och förhoppningen var att de skulle bli klara under
våren 2016. Från Sverige deltog Statistiska
centralbyrån, SCB, i detta arbete.
I samband med toppmötet i september
tog Sveriges statsminister Stefan Löfven
initiativ till en högnivågrupp med nio
ledare från olika delar av världen som
på olika sätt ska främja och påskynda
arbetet med den nya agendan. Förutom
statsministern själv deltar följande
personer i gruppen: Brasiliens president
Dilma Rousseff, Colombias president
Juan Manuel Santos, Liberias president
Ellen Johnson Sirleaf, Sydafrikas president
Jacob Zuma, Tanzanias president Jakaya
Kikwete, Tysklands förbundskansler
Angela Merkel, Tunisiens president
Beji Caid Essebsi samt Östtimors
premiärminister Rui Maria Araújo.

SVERIGE OCH AGENDA 2030
Ansvaret för att nå målen vilar på varje

för hållbar utveckling
Minska ojämlikheten
inom och mellan länder

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna
och dess konsekvenser*

Främja fredliga och
inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga
upp effektiva, och inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande
på alla nivåer

Göra städer och bosättningar inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara

Bevara och nyttja
haven och de marina
resurserna på ett
hållbart sätt för en
hållbar utveckling

Säkerställa hållbara
konsumtions- och
produktionsmönster

Skydda, återställa och främja ett hållbart
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och
vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala
partnerskapet för
hållbar utveckling

* Med beaktande av att FN:s ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet
för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

nationell delegation för att underlätta och
stimulera arbetet med Agenda 2030 i
Sverige. Delegationen kommer att få i
uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan som ska lämnas till regeringen.
Samtidigt arbetade under våren 2016 de
olika departementen med att ta fram egna
planer för hur de ska arbeta med PGU,

politiken för global utveckling, som är
nära sammankopplad med den nya
utvecklingsagendan.

SUPERUTVECKLINGSÅRET 2015
Vid sidan av toppmötet i FN-högkvarteret
i september där Agenda 2030 antogs
hölls ytterligare två stora internationella

Foto: FN/Isaac Billy

lands regering. I Sverige lanserades
Agenda 2030 vid en konferens i Stockholm
i januari 2016. Förutom statsminister
Stefan Löfven medverkade bl a civilminister Ardalan Shekarabi, som ansvarar
för genomförandet av agendan i Sverige,
samt biståndsminister Isabella Lövin och
strategi- och framtidsminister Kristina
Persson. Lövin ansvarar för Sveriges
utvecklingssamarbete med andra länder
medan Persson leder en analysgrupp som
ska samordna insatserna från regeringens
olika departement.
De närmare 600 åhörarna vid lanseringen var främst representanter för
myndigheter, civilsamhälle, akademin,
fackförbund och näringsliv. Kommuner
och regionala myndigheter är viktiga
aktörer eftersom det är regionalt och
lokalt som arbetet med de nya utvecklingsmålen måste ske i praktiken.
Vid denna tidnings pressläggning pågick arbetet med att sätta samman en

Anständiga arbetsvillkor
tas upp i mål 8. På bilden en
skräddare i Pibor, Sydsudan.
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konferenser under 2015 där avgörande
beslut fattades som rör världssamfundets
fortsatta samarbete på utvecklingsområdet.
I Addis Abeba, i Etiopien, hölls i juli
en konferens om utvecklingsfinansiering
(Financing for Development, FfD) där deltagarna enades om ett hundratal insatser
för att finansiera arbetet med de nya utvecklingsmålen. Dessutom diskuterades
teknologiöverföring, handel och betydelsen
av relevant och bra statistik. Framstegen
i Addis Abeba bidrog till att länderna

kunde anta Agenda 2030 i september.
Mål 13, om klimatfrågan, har en fotnot
som hänvisar till FN:s klimatförhandlingar, med tanke på att ett klimatavtal
inte var på plats när den nya agendan
skrevs under. I december 2015 var det
dags för årets tredje stora FN-möte där
världens länder samlades i Paris för att
anta ett nytt globalt klimatavtal. Även
denna konferens (COP21) blev framgångsrik och förhandlarna kunde till slut
presentera Parisöverenskommelsen (the

Paris Agreement), som bygger på nationella klimatåtaganden som ska skärpas
vart femte år. Därmed var den viktiga
sista pusselbiten i Agenda 2030 på plats.

Läs mer om Agenda 2030 på:
· www.fn.se/agenda2030
· www.globalamalen.se
· www.regeringen.se (sök på ”Agenda 2030”)
· www.un.org/sustainabledevelopment

Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling är antagen. Dokumentet i sig är ett
enormt framsteg men det är nu det riktiga arbetet börjar då agendan ska genomföras i varje land!
För att vi ska lyckas måste alla hjälpas åt. Här är några förslag på vad DU kan göra:

Foto: FN-Förbundet/Mikaela Lindström

Påverka politikerna!

Sprid kunskap!!

Fotografera feminism!

Agenda 2030 ska genomföras i
Sverige. Hur ska det gå till? Alla
måste dra sitt strå till stacken:
regering, riksdag, kommuner, landsting, näringsliv, forskarsamhället,
organisationer och inte minst du
och jag. Vi hoppas att alla medlemmar i FN-rörelsen vill vara med
och pusha på arbetet i Sverige. Inför
höstens verksamhet kommer FNförbundet att producera ett
engagemangs- och påverkansmaterial som kommer att lanseras
på vår webb www.fn.se. Materialet
kommer bl a att innehålla förslag
till brev till ordföranden och vice
ordföranden i kommunfullmäktige.

Ju fler som känner till Agenda
2030, desto fler kan bidra till ett
lyckat genomförande. Kännedom
och kunskap är nyckeln till engagemang! Ett enkelt sätt att sprida information är att beställa en bunt av
detta faktablad från FN-förbundet
och ge till vänner och bekanta, lägga
på fikabordet eller i väntrummet.
Du kan också utan kostnad
beställa bilagan Agenda 2030 som
ingick i SvD i oktober 2015. Ungdomar kan även ansöka till hedersuppdraget att bli en av FN-förbundets unga informatörer för Agenda
2030. Mer info finns på www.fn.se/
engagera-dig/vara-informatorer/

På Internationella kvinnodagen den
8 mars lanserar vi kampanjen
Fotografera feminism. Den utgår
ifrån Agenda 2030 och mål 5 om
jämställdhet. Vi vill veta vad feminism
respektive brist på feminism betyder
för dig. Från den 15 februari hittar
du information om kampanjen på
FN-förbundets webb www.fn.se.
Albert Bonniers Förlag har tillsammans med FN-förbundet och
andra organisationer gett ut den
nigerianska författaren Chimamanda
Ngozi Adichies bok ”Alla borde
vara feminister”. Vi har distribuerat
den till alla elever i gymnasieskolans årskurs 2 och FN-förbundet
har producerat en lärarhandledning
till den. Materialet ingår i
kampanjen Fotografera feminism.
Boken beställs från FN-förbundet
och lärarhandledningen laddas ned
från www.fn.se/allafeminister.

Bli medlem
i FN-förbundet!

Ring 08 -462 25 40
eller ansök på fn.se

FN-fakta nr 1/16. Agenda 2030. Text: AnnaLena Karlsson Andrews. Faktabladet kan beställas från FN-förbundet
(upp till 10 ex gratis, porto tillkommer dock). E-post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · Webb: www.fn.se
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Foto: Rami Eskeif

Unga informatörer
med hedersuppdrag
Varje år rekryterar FN-förbundet ungdomar från FN-rörelsen i
Sverige till ett ettårigt ideellt uppdrag som informatör. FN:s
utvecklingsmål är huvudfokus för många av dem.
Att vara informatör för FN-förbundet är
ett hedersuppdrag som man har under ett
års tid. Under läsåret 2015-2016 består
informatörstruppen av 22 personer i
åldern 19-29 år. 14 av dem har valt att
ägna sig åt aktiviteter med koppling till
FN:s utvecklingsmål. Resten av dem har
FN-förbundets projekt Skolmat och
Flicka som huvudfokus.
Informatörerna samlas i början av
hösten till en gemensam kick-off och utbildning. Därefter står det var och en fritt
att utforma aktiviteter som leder till ökade
kunskaper och engagemang hos andra
människor.

AMBASSADÖRER
När FN-förbundets verksamhet med
informatörer drog igång 2012 kallades de
”millenniemålsambassadörer” och hela
gruppen ägnade sig då åt FN:s utvecklingsmål. Ett par år senare införde FN-förbundet
informatörer även för FN:s utvecklingsarbete, med fokus på skolmat och flickors
rättigheter. Idag utbildas de olika informatörerna gemensamt och får kunskap om
såväl de globala målen som om Skolmat
och Flicka.
Då millenniemålen fasades ut i
december 2015 och arbetet med Agenda
2030 tog vid i januari är årets kull den
första som ägnar sig åt de 17 nya globala

målen för hållbar utveckling. Tre av
dem som har dessa mål som fokus är
Michelle Bucht, Shrouq Alarini och Erika
Carlsson.
– Eftersom vi bor i Skåne alla tre
började vi prata om att göra något tillsammans. Det visade sig att vi hade ett
gemensamt intresse för frågor kring
segregation och utanförskap. Så vi
bestämde oss för att fokusera på mål 10,
om minskad ojämlikhet, och mål 16, om
fredliga och inkluderande samhällen,
berättar Michelle.

SEGREGERAT OMRÅDE
De tre enades om att genomföra ett lokalt
projekt i Gamlegården i Kristianstad, ett
av Sveriges mest segregerade områden.
Syftet är att minska ojämlikheten och
samtidigt sprida kännedom om FN,
FN-förbundet och de två mål som deras
projekt utgår ifrån.
– Hittills har vi haft fyra träffar med de
boende i området där vi både givit information och haft långa diskussioner. Under
våren hoppas vi kunna genomföra
liknande aktiviteter på en skola, berättar
Michelle.
De tre siktar på att avsluta sitt projekt
med att lämna kommentarer till den
strategiplan som kommunen har för
Gamlegården. På så sätt hoppas de att

Shrouq Alarini, Erika Carlsson och Michelle Bucht.

deras insatser i någon mån kan få ett
bestående resultat.

ÖKADE KUNSKAPER
FN-förbundets informatörsverksamhet
bidrar till att sprida information och kun
skap om FN-förbundets verksamhet och
FN:s arbete. Samtidigt får de personer
som deltar ökade kunskaper om projektarbete, kommunikation, presentationsteknik m m.
En av dem som sökte till den allra
första kullen 2012 var Hanna Hansson.
Idag är hon policysamordnare för bl a
Agenda 2030 på Concord Sverige, plattform för organisationer som jobbar med
utvecklingsfrågor.
– Utbildningen vi fick av FN-förbundet
var jättebra, vi lärde oss mycket både om
FN, millenniemålen och om projektarbete. Redan då talades det om vad som
skulle ske efter 2015 och jag arrangerade
ett seminarium med titeln ”Millenniemålen – vad händer sedan?”, säger
Hanna Hansson.
AnnaLena Karlsson Andrews

”Skugg-grupp” av organisationer i öppet brev till Löfven
I samband med toppmötet i september då
Agenda 2030 antogs lanserade Sveriges
statsminister Stefan Löfven ett initiativ
som går ut på att han och åtta andra världsledare – däribland Tysklands förbundskansler Merkel, Brasiliens president
Rousseff och Sydafrikas president Zuma
– bildar en högnivågrupp som ska driva
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på genomförandet av agendan.
Nu har Concord Sverige – en plattform
med över 50 utvecklingsintresserade
organisationer, däribland Svenska FNförbundet – gått samman med civilsamhällesorganisationer i motsvarande åtta
länder och bildat en ”skugg-grupp”. I ett
öppet brev till Löfven framför gruppen

sin uppskattning för högnivågruppens
ambitioner och erbjuder samtidigt sitt
stöd och samarbete. Vidare lyfter man de
utmaningar som gruppen ser med Agenda
2030 samt ger förslag på vad högnivågruppen kan göra och hur samarbetet
med civilsamhället och andra aktörer
kan se ut.
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Anders Kompass
lämnar FN efter striden
med MR-kommissarien

FN-tjänstemannen och visselblåsaren Anders Kompass, som under
det senaste året har stått under utredning för tjänstefel, har
frikänts från alla anklagelser. Nu kommer han att lämna in sin
avskedsansökan till FN.
– Jag känner mig splittrad. Min personal och mina kollegor som
arbetar i fältet på olika platser i världen vill att jag stannar. Men
jag vill gå vidare med mitt liv, säger han.
Nyligen kom Anders Kompass till
Stockholm för att ta emot utmärkelsen
”Årets FN-vän 2015” av Svenska FNförbundet. I oktober när han egentligen
skulle ha tagit emot den var han belagd
med reseförbud av sina chefer p g a att
han var under utredning.
FN-förbundets generalsekreterare
Linda Nordin och ordförande Aleksander
Gabelic underströk vid ceremonin på förbundets kansli att behandlingen av
Kompass måste få konsekvenser och att
en offentlig ursäkt är på sin plats. För
hoppningen om en ny och bättre kultur
i FN-organisationen betonades vid
prisutdelningen.

GLAD OCH LÄTTAD

SÅDD AV TVIVEL
Kompass har bestämt sig för att inte göda

LÄMNAR PÅ EGNA VILLKOR
När han nu under våren lämnar FN är det
hans eget val, och på hans egna villkor.
Framtiden är ännu oviss, men han vill
hem till Sverige.
– Jag hoppas att jag kan göra någonting
positivt och konstruktivt i Europa och i
Sverige. Här finns en ny svår situation med
polarisering och flyktinginvandring och
det är där jag vill göra en insats. Till att
börja med.
Marika Sivertsson, frilansjournalist

Foto: Pekka Johansson

Anders Kompass själv var glad och lättad
– bara ett par veckor tidigare hade han
frikänts i den sista av två utredningar,
den ena extern och den andra intern, som
nagelfarit hans agerande i samband med
avslöjanden om franska fredsbevarande
soldaters sexuella övergrepp mot barn i
Centralafrikanska republiken (CAR).
– Jag är oerhört glad över den positiva
upplösningen, särskilt för alla dem som
har stöttat mig. Aleksander och Linda har
varit modiga och ställt upp för mig och
det har betytt oerhört mycket, säger han.
Samma dag som prisutdelningen kom

nya rapporter om fortsatta övergrepp i CAR.
– Rapporterna har blivit fler. Det är inte
för att övergreppen blivit vanligare, utan
för att människor vågar rapportera,
konstaterar han.
Efter att utredningarna avslutats kan
han tala fritt. Från Sverige kommer nu
mängder av inbjudningar att tala i olika
sammanhang, och medieintresset vid
hans Stockholmsbesök var stort.
Anders Kompass chef är FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
Zeid Ra´ad al-Hussein. Tillsammans med
FN-ledningen i New York har högkommissarien fått förödande kritik i den
senaste utredningen men har förklarat att
han inte anser sig ha gjort något fel och
att han inte ser någon anledning att be
Kompass om ursäkt.

bilden av konflikter:
– Jag kan bara säga vad som har skett, och
det har jag gjort. Det är väldigt tråkigt att
sådden av tvivel om min person ändå fortsätter. Högkommissarien säger fortfarande
i artiklar att jag har varit under utredning
för flera andra saker. Det stämmer inte, och
alla som har läst rapporten vet det, säger han.
Han påpekar att det sämsta i FNorganisationen kom till uttryck i försöken
att tysta honom, och att det nu är viktigt
med förändring. FN arbetar för att stärka
ett oberoende och opartiskt system för
rättvisa i världen, och organisationen
behöver vara ett exempel.
– Det som har hänt är oerhört allvarligt
och det är viktigt att det har kommit i
ljuset. På det viset har mycket uppnåtts.
Men många andra har tystats. Det som
avgjorde utgången i mitt fall var dels
frågan, att det handlade om sexuella övergrepp, och dels att jag fick så starkt stöd.
Om detta får fortsätta som tidigare
skickar det helt fel signaler.
Anders Kompass poängterar att de
kritiska FN-vännerna är viktigare än
någonsin, och att ett aktivt och uppriktigt
engagemang från medlemsländerna är
avgörande för att uppnå gott ledarskap i
organisationen.

I slutet av januari fick FN-tjänstemannen Anders
Kompass äntligen ta emot sin utmärkelse Årets
FN-vän på plats i Stockholm. Till vänster FNförbundets generalsekreterare Linda Nordin och
till höger ordförande Aleksander Gabelic.
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Vinnare i
skoltävlingen
FN-förbundet anordnade inför FN-dagen 2015
en skoltävling där elever på ett kreativt sätt fick
illustrera hur de tror att världen kommer att se
ut 2030. Hur idéerna skulle ta sig uttryck var upp
till eleverna själva. Vi fick totalt in 123 bidrag
– allt från teckningar till berättelser och filmer!
Vinnarna bedömdes utifrån kreativitet, innovation
och vision och korades i tre kategorier; klass 1-3,
klass 4-6 samt klass 7-9.
Vinnare klass 1-3: Vistträskskolan i Älvsbyn
Eleverna spelade gruppvis in åtta olika filmer som
de publicerade på Youtube. Skolan har visat på
stort engagemang och på ett kreativt sätt
presenterat hur världen kommer se ut år 2030.
– Det roligaste var när man skulle tänka ut framtiden och när jag ritade jorden på framsidan av
berättelsen, berättar Samuel Kekkonen, klass 3.
Foto: Vistträskskolan

Klass 1-3 på Vistträskskolan i Älvsbyn

Foto: Tönjanskolan

Klass 5b på Tönjanskolan i Sollentuna

Vinnare klass 7-9: Olle Trottestam,
klass 9 på Olympen i Malmö
Olle har tagit fram en berättelse med illustrationer och innovativa idéer om en hållbar framtidsstad. Bl a framgår att över 98 procent av alla
miljöproblem är lösta 2030 och att gym används
för att skapa ström.
Se vinnarbidragen på www.fn.se/skola.
I höst kommer en ny tävling med nytt
tema – då välkomnar vi nya bidrag!
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Av Yasmine Sherif
Mellan anföranden av den grekiska
filosofen Aristoteles och den sydafrikanska ärkebiskopen Desmond
Tutu skriver Yasmine Sherif att vi
människor idag inte på något vis kan
påstå att vi verkligen gör vårt bästa. Vi
hörsammar inte miljontals rop på
hjälp från världens flyktingläger och
gummibåtar på Medelhavet, från
människor som undrar varför vi inte
omsätter våra konventioner till praktik.
Hon undrar var någonstans mänskligheten gick fel?
Yasmine Sherif har jobbat 25 år
inom FN-systemet. Hennes bok The
case for humanity bygger både på egna
erfarenheter och studier av världshistoriens stora tänkare, diplomater
och politiker. Under en dag låter hon
Abraham Lincoln, Moder Teresa, Bill
Gates, Simone de Beauvoir, Nelson
Mandela, Bertrand Russell, Helen
Keller, Martin Luther King Jr, Emily
Dickinson, Václav Havel, Albert Einstein, Dag Hammarskjöld och många
fler mötas för att ta fram en FNresolution som kan ligga till grund
för ett nytt och mer mänskligt FN, en
organisation mer lik den som en gång
skapades 1946.

Enligt Yasmine Sherif står idag
opersonlig byråkrati och realpolitik i
vägen för den ursprungliga idén om
att FN skulle minska mänskligt
lidande. Genom att varva historiska
och verkliga röster lägger hon fram
ett konkret förslag på hur FN skulle
kunna förändras.
Det här är läsning för alla som någon
gång kritiserat FN, som kanske tappat
tron på mänskligheten eller som bara
söker ett svar på de många globala
utmaningar vi står inför. FN föddes
efter andra världskriget, i spillrorna av
nästan obegripligt mänskligt lidande,
med en tanke om att det aldrig skulle
hända igen. Trots det händer det, igen
och igen. Yasmine Sherif planterar ett
frö till en lösning.
Boken finns bara på engelska, är
utgiven av det palestinska förlaget
Diyar Publisher
och kan köpas
via nätbokhandlare.
Erik Halkjaer,
frilansjournalist

Foto: Tom Dalla

Vinnare klass 4-6: Klass 5b, Töjnanskolan i
Sollentuna
Eleverna producerade tidningen Töjnans Nyheter
Today med utgivningsdatum 24 oktober 2030 där
de skrivit artiklar om allt från hälsa till teknisk
och politisk utveckling. De har också tagit fram
och redigerat bilder. Tidningen innehåller tydliga
framtidsvisioner och många nya idéer.

The case
for humanity
– an extraordinary session

Yasmine Sherif

www.ths.se

Studera mänskliga rättigheter!
TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM
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• Kandidat- och masterprogram
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Tibble FN-elevförening

är en driven grupp från FN-skolan Tibble
gymnasium i Täby utanför Stockholm.
Genom sitt ihärdiga arbete bidrar de 45
medlemmarna till en bättre värld.
Hur ser ert engagemang ut?
– Vi arbetar främst med projekten Flicka
och Skolmat. Vi samlar in pengar genom
att sälja fika och frukost i skolan. Vi har
även sålt Flicka-armband och haft tipspromenader och frågesport om projekten,
säger Vilma Gustafsson, en av två ordförande.
Varför är projekten Flicka och
Skolmat viktiga?
– För att människor ska ta sig ur fattigdom
krävs att de får utbildning. För att detta
ska ske krävs att skolorna erbjuder barnen
mat. Vi vill förbättra situationen för flickor
eftersom det krävs för att världen ska utvecklas. Flickor och kvinnor ska ha samma
rättigheter och möjligheter som män.
Vad driver er att kämpa för utveckling
och flickors rättigheter?
– Vi drivs av empati och motiveras av att
se vilken skillnad vi kan göra. Vi är så
lyckligt lottade som får leva i Sverige och
känner därför att vi ska hjälpa de som inte
fått den chansen. Elevföreningen har även
en engagerad skolledning i ryggen som i
julas bestämde sig för att skänka hela sin
julbonus à 25 000 kr till FN-förbundets
insamling för Syriens drabbade.

Kärleksbrev mot hatbrott
I samband med alla hjärtans dag lanserade
Svenska FN-förbundet en kampanj med
syftet att motverka hatbrott. Förbundet
uppmuntrade till att ”Lovebomba” fyra
högt uppsatta svenska politiker genom
att via webbsidan mothatbrott.fn.se skicka
ett färdigskrivet kärleksbrev med uppmaningen att hatbrott ska tas på allvar
och bekämpas. Med kampanjen vill FNförbundet medverka till att rasistiska
handlingar stoppas och motverka att
mycket få anmälningar om hatbrott
leder till åtal och att nästan
inga åtal leder till

Ju fler vi är som tar ställning mot hatbrott, desto mer kan vi göra. Skicka ett
kärleksbrev du med på mothatbrott.fn.se
och tipsa familj, vänner och kollegor om
vår Lovebomb. Kom ihåg att kärlek är
starkare än hat!

Premiär för animerad FN-film

Varför är det viktigt att stötta
Syrieninsamlingen?
– Det är den största krisen vi har just nu
och det är viktigt för de engagerade
eleverna att se att de har skolledningens
stöd, säger Ramona Holmlund, lärare.

Elevföreningens två
ordförande Vilma
Gustafsson (till
höger) och Cornelia
Pino Bergman.
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Vill du också
engagera dig?
www.fn.se/projekt

fällande dom.
Mottagarna av breven är statsminister
Stefan Löfven, utrikesminister Margot
Wallström, inrikesminister Anders
Ygeman och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Kampanjen
sprids främst i sociala medier med
hashtagen #mothatbrott, samt till FNförbundets föreningar, riksorganisationer
och andra nätverk.
Den 21 mars, på den internationella
dagen mot rasism, avslutas kampanjen
och FN-förbundet uppvaktar de fyra
ministrarna med sitt budskap
om hatbrott.

Svenska FN-förbundet har för första gången
gjort en animerad film. I filmen, som går
under namnet En förbaskad skillnad,
förklaras på ett pedagogiskt sätt hur ökad
kunskap leder till minskad fattigdom.
Den lanserades den 26 januari och är ett
helt nytt sätt för FN-förbundet att nå ut
med sin verksamhet.
Medieprofilen Henrik Schyffert har
lånat ut sin röst till filmen, som vänder
sig till Sveriges ungdomar. För att
illustrera sitt budskap har filmmakarna
tagit hjälp av en badanka och ett gäng
pingviner.

– Just nu börjar 9 av 10 barn i skolan,
berättar Schyffert och visar vad som
krävs för att 171 miljoner ska ta sig ur
fattigdom.
Filmen, som fått spridning via FNförbundets kanaler i sociala medier, tar
avstamp i svenskarnas kopiösa vattenkonsumtion och kontrasterar det mot
situationen på många andra håll i
världen, där det inte finns någon tillgång
till vatten över huvud taget. Tittaren får
lära sig att utbildning är ett oumbärligt
verktyg för att skapa utveckling och lyfta
samhällen ur fattigdom. Budskapet kan
summeras till att en smula kunskap gör
en förbaskad skillnad.
– Alla barn ska få gå i skolan, så är
det bara. Därför vill jag gärna hjälpa
till att sprida kunskap om det, berättar
Schyffert.
Lovisa Dyall Silfverbrand
Se filmen på www.varldskoll.se/film.
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SKAFFA DIG EN
RÖDGRÖN HELGTIDNING
ETC är nyhetsmagasinet som varje vecka gör dig lite smartare.
Med ledare av Maria-Pia Boëthius, fördjupande reportage och
intervjuer där människor verkligen får prata till punkt.
Här ﬁnns plats för nyhetssvep, granskningar, debatter och
fotograﬁ i generöst format.
ETC har funnits sedan 1976 och är Sveriges största röda
samhällsmagasin för en grönare värld. Magasinet kommer ut
en gång i veckan, året runt, och når över femtiotusen läsare.
Det är kanske dags för dig att följa med på tåget?
Skicka in talongen nedan eller teckna prenumeration direkt
via www.etc.se/prenumerera

ETC helgtidning

ETC
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PORTOT

Jag beställer ett helår med ETC för 750 kr
Jag beställer ett halvår med ETC för 380 kr
Autogiro för 63 kr/månad
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GATUADRESS
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TELEFONNUMMER
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SVARSPOST 110 216 400
110 04 Stockholm
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AKTIVITETER I FN-FÖRENINGAR OCH FN-DISTRIKT
Foto: Denise Hammarberg

Studiecirkel
håller samman föreningen
Svenska FN-förbundets debattantologi Att trygga utvecklingen i världen
har utgjort ett givande diskussionsunderlag för en studiecirkel i Partille
FN-förening. Kritiska och hoppfulla röster samsas i denna skrift som
både berört och väckt diskussion bland cirkelns medlemmar.

Britt Öberg hemma på trappen i Partille med
den uppskattade antologin Att trygga utvecklingen i världen.

aktuella frågor som de sedan kompletterar med
beställningsmaterial från FN-förbundet.
– Studiecirkeln är ett bra sätt att hålla samman
föreningen, berättar Britt Öberg, styrelseledamot.
Under hösten har cirkeln tagit sig an
debattantologin som ökat deras insikt i viktiga
globala frågor. Deltagarna har uppskattat de
personliga infallsvinklar och kritiska röster som
präglar flertalet kapitel. Många olika skribenter
och korta kapitel hör också till plussidorna.
Britt konstaterar att diskussionsfrågorna
förstärker kapitlen och bidrar till fördjupning.
– Vi är väldigt nöjda med antologin och
rekommenderar den starkt till andra studiecirklar! säger hon.
Partille FN-förening är en liten förening som
gör stora saker. Utöver en engagerad studiecirkel har den flera ambitiösa projekt i rullning.
Dels har man engagerat sig i FN-förbundets
projekt Skolmat och Flicka under de senaste åren.
Därtill är föreningen engagerad i projektet I Love
Europe, där ett 40-tal ungdomar från olika delar
av Europa samlas i ett Balkan-land under en
vecka för att diskutera demokratifrågor. I övrigt
försöker föreningen visa sig i alla tillgängliga
forum i kommunen. Bl a deltar man regelbundet
med utställningar i kulturhuset Partille Kulturum där föreningen använder sig av material
från FN-förbundet.
Under våren kommer studiecirkeln att dyka
ner i ämnet mänskliga rättigheter. Till detta
har de i vanlig ordning beställt material från
FN-förbundet.

De nya globala målen för hållbar utveckling,
Agenda 2030, har utlöst en diskussion om vilken
FN:s roll i detta världsomfattande arbete bör
vara. Den av FN-förbundet utgivna antologin Att
trygga utvecklingen i världen samlar röster från
olika skribenter som tagit ställning i debatten.
De ämnen som behandlas spänner från vikten
av ett genusperspektiv och en vidgad syn på
säkerhetsbegreppet till etik och integritet inom

FN-rörelsen. Längst bak hittar läsaren diskussionsfrågor, speciellt utformade för varje kapitel.
FN-förbundets förhoppning med skriften är att
öka kunskapen om och engagemanget för FN:s
roll för utvecklingen i världen.
Studiecirkeln inom Partille FN-förening går under namnet “Läget i världen” och har närmare
14 år på nacken. Medlemmarna söker
ständigt nytt inspirerande material om dags-

Lärorik kväll om Syrien

Flicka-utställning i Kalmar

Diskussion om Zimbabwe

Kriget i Syrien sattes i fokus av KarlskogaDegerfors FN-förening och Örebro läns FN-distrikt
när Sveriges Radios tidigare utrikeskorrespondent
Vladislav Savic besökte dem. Många var på plats
för att försöka förstå den komplexa situation som
tvingat miljontals människor på flykt. Fenomenet
”idag din vän, i morgon din fiende” beskrevs
som vanligt förekommande. Savic konstaterade
att fördomar och okunskap är farliga företeelser.
– Sammanfattningsvis en lärorik kväll som inte
lämnade åhörarna oberörda, säger Fred Kiberu,
ordförande i Karlskoga-Degerfors FN-förening.

Kalmar/Ölands FN-förening medverkade under
två veckor på Kalmars universitetsbibliotek med
en utställning om flickor som de lånat av FNförbundets projekt Flicka, kompletterad med
information om sin lokala FN-förening.
– Det blev en bra exponering mot studenterna.
Ett tips är att komplettera utställningen med
något mer interaktivt inslag. Vi tog t ex fram
”medicinflaskor” med etiketter som hade helt
oförståelig text. Detta för att illustrera hur svårt
det kan vara i vardagen om man inte fått lära
sig läsa, hälsar Niklas Carlsson, ordförande.

Situationen i Zimbabwe uppmärksammades av
Västernorrlands FN-distrikt under en endagskonferens i samarbete med Örnsköldsviks FNförening. Distriktets ordförande Stellan Bäcklund
lämnade en färsk rapport om läget i landet där
det råder en svår ekonomisk situation och
massarbetslöshet. Man diskuterade det instabila
politiska läget och vad som ska hända efter
presidenten Robert G Mugabe. FN-föreningen
samarbetar även med högstadieskolorna på
orten för att på så sätt kunna engagera eleverna.
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AKTIVITETER I FN-FÖRENINGAR OCH FN-DISTRIKT
Foto: Elias Aspudd

Många aktiviteter med
idérika ungdomar
Ungdomssektionen i Uddevallas FN-förening
består av ett gäng engagerade ungdomar med
starkt driv, vilket resulterat i en rad aktiviteter
på orten.
– Vi har haft en hel del projekt och de flesta
har varit medlemsvärvningskampanjer. Vi har

också fokuserat mycket på att arbeta med
integrationen i Uddevalla och att involvera alla i
samhället. Vi har bl a haft en tjejkväll, lagat och
ätit middag tillsammans med ensamkommande
flyktingbarn och samlat in pengar till både
projektet Skolmat och till Syrieninsamlingen,

Driftiga ungdomar i Uddevallas FN-förening
med vilja att skapa en förändring.

säger Raho Mohamed i Uddevallas FN-förening.
För att få fler aktiva medlemmar har
sektionen hållit presentationer på skolor. De
uppmärksammar ofta internationella dagar och
anknyter till dem för att sprida information om
sin verksamhet via sociala medier. Framöver
vill de särskilt uppmärksamma FN-förbundets
projekt Minor.
Sektionen kommer även att samarbeta med
andra föreningar och företag för att på så sätt
nå fler. T ex samarbetar de med Bohusläns
Museum m fl inför internationella kvinnodagen
den 8 mars då de bjuder in allmänheten till en
helkväll med föreläsningar, matupplevelser från
olika kulturer och information om projektet Flicka.
– Vi vill förmedla att det är väldigt kul att
vara engagerad i en FN-förening. Det kan vara
ansträngande ibland, men i slutändan är det
en väldigt intressant och rolig upplevelse. Man
lär sig allt från att ta ansvar till att ha tålamod.
Man träffar nya människor och jobbar för en
bättre värld. Det är tillsammans vi gör skillnad!
hälsar hela gruppen av aktiva ungdomar i
FN-föreningen.
Marcia Munoz

Ensamkommande flyktingbarn
tar del av samisk kultur
Tillsammans med 16 ungdomar på kommunens
boende för ensamkommande flyktingbarn
arrangerade Örnsköldsviks FN-förening en tvådagarsutflykt för att låta dem bekanta sig med
Norrlands inland och ta del av information om
samers situation. Idén till utflykten kom från
ungdomarna själva som önskade lära sig mer.
De fick genom en guidad tur lära känna Koppseles
historia och besökte dess samiska kulturminne.

– Vi har mycket att lära av samerna och
deras kultur är fascinerande, därför var det
glädjande när ungdomarna själva efterfrågade
att få lära sig mer om samisk kultur. Det finns
många fördomar bland allmänheten här i
trakten så det samiska kulturarvet och samers
rättigheter behöver belysas i alla sammanhang,
säger Maria Elfving, ungdomsansvarig i
Örnsköldsviks FN-förening.

Foto: Maihan Faisal

Birgitta och Hossein
tar del av samisk
historia i Koppsele.
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E-post: eva.brattander@fn.se
Telefon: 08-462 25 53

ENGAGERA DIG LOKALT
Ju fler som engagerar sig, desto mer
kan vi åstadkomma tillsammans!
Som medlem är du välkommen att
vara med i och forma verksamheten
i din lokala FN-förening. Möjligheterna är många! Ta kontakt med din
FN-förening via www.fn.se/foreningar.
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INFORMATION FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Sök projektbidrag!

Nytt år och nya möjligheter att söka
bidrag för informationsaktiviteter i er FNförening! Varmt välkommen med er ansökan för aktiviteter inom projekten
Flicka, Skolmat, Agenda 2030/globala
målen och Världskoll. Vi beviljar upp till
5 000 kr för informationsspridande lokala
aktiviteter. Information och blanketter
finns på www.fn.se/projektbidrag.

Lovebomb mot hatbrott

Delta i FN-förbundets kampanj mot hatbrott – skicka ett kärleksbrev till en minister!
Gå in på mothatbrott.fn.se senast den 21
mars!

Fotografera feminism!

På internationella kvinnodagen den 8 mars
lanserar vi kampanjen Fotografera feminism
(#myfeminism) som utgår ifrån Agenda
2030 och mål 5 om jämställdhet. Vad betyder feminism respektive brist på feminism
för dig? Läs mer på www.fn.se/myfeminism

Vårens kurser

Lördagen den 12 mars: B-kurs i Malmö
om fred och säkerhet
Lördagen den 12 mars: B-kurs i Stockholm
om utveckling
Lördagen den 9 april: A-kurs (grundkurs
om FN) i Malmö
Läs mer och anmäl dig på www.fn.se/kurs

Nystart med Minor

Har du idéer om vad FN-förbundet eller
din lokala förening kan göra för att öka
kunskapen om minor? I vår nystartar vi
informationsprojektet Minor och vi vill
gärna ha kontakt med föreningar som vill
engagera sig i projektet. Hör av er till Julia
Gerestrand, julia.gerestrand@fn.se,
08-462 2559.

Seminarium mot rasism

På FN:s dag mot rasism den 21 mars
arrangerar FN-förbundet ett seminarium
kl 14-16 på Medelhavsmuseet i Stockholm.
Huvudtalare är kulturminister Alice Bah
Kuhnke. Se kalendern på www.fn.se
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Bli informatör!

FN-förbundets informatörer för Agenda
2030, Flicka och Skolmat är unga medlemmar som har ett specialuppdrag att
arrangera lokala aktiviteter under ett läsår.
(Se artikel på sid 15.) I april startar rekryteringen av nästa läsårs informatörer. Håll
utkik på www.fn.se!

Rollspel för gymnasiet

förbundet och är en träff för unga medlemmar och FN-skolelever. UNg16 går
av stapeln den 19-22 maj på Sida Partnership Forum i Härnösand och temat är utveckling med fokus på Agenda 2030. Helgen
kommer att bli fylld med spännande
möten, workshops och föreläsningar.
Antalet platser är begränsat. Mer information hittar du på www.fn.se/ung16 eller via
ungdomssekreteraren marcia.munoz@fn.se.

12-14 april arrangerar FN-förbundet
SweMUN, ett nationellt FN-rollspel för
gymnasieelever. I år anordnas det tillsammans med FN-skolan Karolinska
gymnasiet i Örebro. Läs mer på
www.fn.se/swemun.

Praktikplatser på
FN-förbundet
FN-förbundet söker flera praktikanter till
hösten 2016 med placering på organisationens kansli i Stockholm. Sista ansökningsdag är 29 mars och annonserna
finns på www.fn.se/ledigatjanster.

Internationell praktik

FN-förbundet utlyser fyra internationella
praktikplatser hos FN-förbunden i Georgien, Armenien, Tanzania och Zimbabwe.
Praktiken innefattar fyra månader i fält
(augusti-december) innan praktikanterna
återvänder till Sverige för en månads
informationsarbete. För att bli praktikant
krävs att du är 20-30 år, medlem i FNförbundet och har ett stort intresse för
internationellt utvecklingssamarbete.
Sista ansökningsdag är 15 april. Mer info
finns på www.fn.se/ledigatjanster eller via
sophia.tuwesdotter@fn.se, 08-462 25 43.
Läs gärna om våra tidigare praktikanters
upplevelser på UNgbloggen.se!

Nya fotoutställningar

FN-föreningar erbjuds att låna nya, uppdaterade versioner av fotoutställningar för
projekten Flicka och Skolmat. Kontakta
ylva.lidin@fn.se för bokning eller
julia.gerestrand@fn.se, 08-462 2559, för
mer information.

Anmäl dig till UNg16!

UNg-helgen arrangeras årligen av FN-

Har du världskoll?

Den prisbelönta appen Världskoll finns
nu på svenska, engelska, spanska och
franska. Utmana dig själv och dina vänner
om vem som har bäst koll på läget i världen!
Du kan t ex spela på svenska mot någon
som spelar på franska. Läs mer på
Världskoll.se/appen.

”Alla borde vara feminister”

En skrift om feminism av den nigerianska
författaren Chimamanda Ngozi Adichie
har distribuerats till alla elever i gymnasiets årskurs två. FN-förbundet har
producerat en lärarhandledning till boken.
Boken kan beställas i FN-shoppen på
www.fn.se och handledningen finns att
ladda ner på www.fn.se/allafeminister.

En förbaskad skillnad

FN-förbundet har producerat en animerad
film för ungdomar om betydelsen av
utbildning. Se och dela filmen
#enförbaskadskillnad på
www.varldskoll.se/film.

Gabelic vice ordf i WFUNA
Svenska FN-förbundets ordförande
Aleksander Gabelic valdes i november
till vice ordförande för FN-förbundens
världsfederation WFUNA vid organisationens kongress i Vancouver, Kanada.
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aleksander gabelic

ordförande i svenska fn-förbundet:

AGENDA 2030
– HOPP FÖR VÄRLDEN
Vi lever i en orolig tid. FN:s arbete gör dagligen skillnad för miljontals människor. Det är viktigt att ta fasta på när vi konfronteras med
misslyckanden i Syrien och på andra platser i världen. Mitt i allt det
negativa har världens länder enats om nya globala mål som ska
ersätta millenniemålen.
Under jubel och applåder antogs de 17 målen i september i New
York. De innehåller mer än millenniemålen och de är universella
och gäller alla, även oss i Sverige. Det ställer krav även på oss. Politiker
och myndigheter behöver förhålla sig till de nya globala målen. Det
ger också folkrörelserna, inte minst FN-förbundet, en viktig roll.
Världens länder har stora möjligheter att använda de nya målen
för att göra världen mer hållbar – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. De 17 målen innehåller 169 delmål. I mars ska det beslutas
om indikatorer som ska underlätta arbetet med att implementera
och mäta dem.
Utmaningarna är stora men det finns samtidigt en enorm potential
i arbetet med att t ex rädda världshaven, producera hållbar energi
och skapa rättvisare samhällen. I detta arbete är företagen mer
viktiga än någonsin. Samtidigt måste många fler stater leva upp
till demokratiska principer, verka för fungerande rättssystem och
inte minst bekämpa utbredd korruption som hämmar utveckling.
Särskilt fokus måste riktas mot stater som genomlevt konflikter.
De nya målen omfattar oss alla och därför krävs ett globalt
tänkande även lokalt. Jag hoppas att FN-föreningar, kommuner och

lokala företag ska engagera sig i de nya målen. Den lokala kraften
kan bidra till ett bättre Sverige men även inspirera andra länders
kommuner och företag. Vi behöver fånga människors engagemang,
kompetens och vilja att bidra.
I Sverige måste regeringen anslå resurser för det lokala arbetet.
FN-förbundet har framfört detta till civilminister Ardalan Shekarabi
som ansvarar för den nationella implementeringen av målen. I en
tid av ökande spänningar i vårt eget land kan de nya målen bli ett
redskap också för att förbättra integrationen av människor med
bakgrund från andra länder. Svenska myndigheter, inklusive Sida,
har en roll i samordningsarbetet för att målen ska uppnås även i
vårt eget land.
Sverige behöver vara pådrivande även internationellt för att
målen ska bli en framgång för de som lever i extrem fattigdom.
Målet om utbildning för alla måste förverkligas. Annars är risken
stor att vi förlorar flera generationer barn och ungdomar till följd
av exempelvis kriget i Syrien.
All kraft måste läggas på att de globala målen ska förverkligas
och bli en hävstång för att lyfta världen ur krig, miljöförstöring och
fattigdom. I detta arbete behövs en aktiv FN-rörelse med ännu fler
medlemmar och folkbildning om de nya globala målen.
Jag är hoppfull om att världen trots alla problem kan bli bättre
och att de nya målen tillsammans med lokalt och globalt engagemang kommer att bidra till detta.

Nästa nummer
Foto: FN/Rick Bajornase

… av Världshorisont kommer ut den 30 maj
och handlar om näringslivets roll för global
utveckling.
Under senare år har det framstått som alltmer självklart att näringslivet
har en avgörande roll att spela för global utveckling. Trenden med socialt
ansvarstagande för företag (Corporate Social Responsibility, CSR) har inte
blåst förbi, tvärtom ingår samhällsnytta idag som en naturlig del i hur
många privata aktörer presenterar sig för sina kunder och omvärlden. För
FN och alla dess olika organ som arbetar med utvecklingsfrågor är näringslivet en oumbärlig samarbetspartner. Att kanalisera finansiella resurser till
utvecklingsinsatser är avgörande för att det ska bli möjligt att uppnå den
hållbara utveckling som världens länder enats om genom Agenda 2030.
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Hjälp till att sprida kunskap och engagemang om globala frågor med hjälp
av Världshorisont! Beställ en bunt av tidningen och dela ut den bland vänner,
kollegor eller andra intresserade. Kontakta oss på: varldshorisont@fn.se.
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POSTTIDNING B
Avsändare Svenska FN-förbundet
Box 15 115
104 65 Stockholm
Begr. eftersändning

”PEOPLE MUST LEARN TO HATE, AND IF THEY CAN LEARN
TO HATE, THEY CAN BE TAUGHT TO LOVE...”
– Nelson Mandela

När flyktingförläggningar brinner, när elever och lärare attackeras i
skolan och när näthatet sprider sig har vi ett gemensamt ansvar att
agera. Kärlek är starkare än hat. För att Sveriges politiker ska ta
hatbrott på allvar tänker vi skicka kärleksbrev till regeringen.
Var med i vår lovebomb du också!

Lovebomba regeringen på mothatbrott.fn.se
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