
 

 

 

 

FN-förbundet och den globala flyktingsituationen  

 
 

 

Vi har fått önskemål om exempel på Svenska FN-förbundets arbete i ljuset av den globala 

flyktingsituationen. Här kommer ett antal punkter samt förslag på engagemang. Som aktiv i FN-

rörelsen kan du och din förening bland annat samla in pengar till vår Syrieninsamling och öka er 

kunskap om den globala flyktingsituationen och FN:s arbete för att sedan sprida detta.  

Läs mer nedan!  

 

Den globala flyktingsituationen är den värsta sedan andra världskriget. Omkring 60 miljoner 

människor befinner sig på flykt undan krig och våld. Svenska FN-förbundet arbetar med ett 

helhetsperspektiv och en rad metoder för att främja en utveckling mot en fredligare och tryggare 

värld där människor inte tvingas på flykt. Skydd för civilbefolkningen i hotande eller pågående 

konflikter, en ny global utvecklingsagenda, respekt för mänskliga rättigheter och arbete mot 

rasism och etnisk diskriminering – läs om Svenska FN-förbundets arbete i ljuset av den globala 

flyktingsituationen.  

 

 

1. Omvärldens passivitet förvärrar flyktingsituationen Avsaknaden av kraftfulla åtgärder 

i Syrien har gjort att Assad-regimen i snart fem år kunnat bomba skolor, sjukhus och 

bostadsområden, oppositionen har splittrats och extremismen i form av till exempel IS har brett ut 

sig. Libyen befinner sig i sönderfall. Det förlamade säkerhetsrådet behöver stöd av 

generalförsamlingen för att ta sitt ansvar för internationell fred och säkerhet.  

Engagemang: Läs och diskutera debattartikel på SVT Opinion 

www.svt.se/opinion/article3430425.svt  

 

 

2. Demokratisk utveckling i arabvärlden Svenska FN-förbundet har uppmärksammat den 

FN-stödda skriftserien Arab Human Development Report där oberoende forskare vid universitet 

beskriver bristen på demokrati, jämställdhet, arbetsmarknad och framtidshopp för miljoner unga 

människor i arabvärlden. FN-förbundet har ifrågasatt bristen på stöd från västliga ledare under 

den arabiska våren och kritiserat långtgående samarbete med odemokratiska regimer.  

FN-förbundet om Arab Human Development Report: www.fn.se/press/arkiv/arkiv-2007-2010/tal-

och-artiklar/2009/bristande-sakerhet-hindrar-utveckling-i-arabvarlden 

www.fn.se/press/arkiv/2011/stod-demokratikampen-i-arabvarlden 

www.fn.se/press/arkiv/2012/spricka-mellan-vast-och-arabvarlden-goder-missnoje  

Engagemang: Läs och diskutera rapporterna som finns på www.arab-hdr.org 6  

 

http://www.svt.se/opinion/article3430425.svt


 

 

3. Långsiktigt utvecklingsarbete via FN  

Det långsiktiga utvecklingsarbetet bygger stabila och demokratiska samhällen och är nödvändigt 

för att utbildning, hälsa och jämställdhet ska bli verklighet för människor i alla världens länder. 

Det är avgörande att stödet fortsätter och att FN även framöver ges möjlighet att bistå miljontals 

människor. FN-förbundet påverkar i samarbete med FN-föreningar och –distrikt i hela landet 

regering, riksdag och myndigheter att värna FN-biståndet.  

Engagemang: Ta vara på tillfället att skriva till dina lokala riksdagsledamöter och framhåll vikten 

av fortsatt bistånd via FN:s organisationer. Ett utkast till sådant brev har tidigare skickats till alla 

ordföranden för FN-föreningar.  

 

 

4. Flickors och kvinnors rättigheter Genom opinionsbildning och stöd 

till FN:s arbete mot barnäktenskap och könsstympning bidrar Svenska FN-

förbundet till att stärka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter. 

Systematiskt våld mot kvinnor i konflikter måste stoppas genom att FN-

resolutionerna 1820 och 1960 omsätts i praktiken.  

Engagemang: Stöd FN-förbundets projekt Flicka (www.fn.se/flicka), dela 

filmen på www.fn.se/jamstalldhet och gå med i Facebook-gruppen 

www.facebook.com/stoppabarnaktenskap.  

 

 

5. Arbete mot hatbrott och etnisk diskriminering Rättsväsendet måste ges kunskap och 

resurser att motverka hatbrott och etnisk diskriminering. Mer genomtänkta integrationsinsatser 

krävs för att minska frustration och utanförskap. En oberoende nationell myndighet för mänskliga 

rättigheter kan bidra till att öka kunskapen om antidiskrimineringsarbete i Sveriges kommuner.  

Engagemang: Läs, diskutera och sprid FN-förbundet parallellrapporter till FN-kommittén mot 

etnisk diskriminering och FN:s råd för mänskliga rättigheter.  

www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/rasism-och-etnisk-

diskriminering www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/upr-

granskning-av-sverige-7-maj-2010  

 

 

6. Lyssna på FN:s flyktingkommissariat. Samla in pengar för mat till flyktingar via 

FN:s livsmedelsprogram FN arbetar på medlemsländernas uppdrag och leder en stor del av 

flyktinghjälpen. Därför ska vi lyssna på UNHCR som säger att hjälp behövs både nära 

konfliktområden och i våra länder. Sverige gör stora insatser genom ett stort flyktingmottagande 

och stora bidrag till UNHCR. Europas länder måste diskutera både ansvarsfördelning för 

skyddsbehövande och hur man stoppar de konflikter som 

orsakar krisen för flyktingar.  

Engagemang: Stöd Insamlingsstiftelsen FN-fondens insamling 

till FN:s livsmedelsprogram WFP som går till 

Syrienflyktingarna www.fn.se/syrien  

 

http://www.facebook.com/stoppabarnaktenskap
http://www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/upr-granskning-av-sverige-7-maj-2010
http://www.fn.se/om-oss/verksamhet-/manskliga-rattigheter-och-demokrati/upr-granskning-av-sverige-7-maj-2010


 

 

7. Fler FN-ledda fredsfrämjande insatser FN:s fredfrämjande arbete är unikt genom sin 

långsiktighet, civila ledning, breda förankring och samarbetet med andra organisationer inklusive 

FN:s humanitära organisationer. Svenska FN-förbundet kräver att FN:s medlemsländer ställer 

mer resurser och personal till FN:s förfogande.  

Engagemang: Sprid, läs och diskutera FN-förbundets idéskrift ”Så kan Sverige stärka FN – tio 

förslag för ett bättre och starkare Förenta Nationerna” 

www.fn.se/Global/Pdfer/FN_skrift_2015.pdf Sprid, läs och diskutera FN-förbundets antologi ”Att 

säkra freden”: www.fn.se/om-oss/verksamhet-/fred-sakerhet-och-nedrustning/sveriges-stod-till-

fns-fredsarbete  

 

 

8. Humanitär hjälp Det humanitära systemet står inför stora 

utmaningar. Behovet av större finansiering måste mötas av de 

regeringar som inte uppfyller FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI. 

Svenska FN-förbundet samlar enskilda medlemmar, organisationer 

och samarbetspartner i näringslivets kring insamling till FN:s 

humanitära arbete. Via Insamlingsstiftelsen FN-fonden bedrivs 

insamlingar inom ramen för projekten Flicka, Skolmat och Minor samt genom 

katastrofinsamlingen för flyktingar från Syrien.  

Engagemang: Stöd projekten www.fn.se/fnforbundets-projekt  

 

 

9. En ny utvecklingsagenda Svenska FN-förbundet har aktivt deltagit i framtagandet av de 

nya globala målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. I konsultationer 

med Sveriges regering, myndigheter, FN-organisationer samt med andra frivilligorganisationer 

har vi understrukit särskilt flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter inklusive sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter samt mål 16 om fredliga samhällen med bland annat stöd till 

sviktande stater.  

Engagemang: Beställ och sprid FN-förbundets bilaga i Svenska Dagbladet den 18 oktober om de 

nya globala målen. Mejla din beställning till robin.strand@fn.se.  

 

 

10. Ett helhetsperspekiv Ingen säkerhet utan utveckling, ingen utveckling utan säkerhet och 

varken säkerhet eller utveckling utan mänskliga rättigheter – den förre FN-chefen Kofi Annans 

ord är mer aktuella än någonsin. Därför betonar Svenska FN-förbundet vikten av ett 

helhetsperspektiv som inkluderar säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter och att FN får 

ekonomiskt, politiskt och militärt stöd att samordna arbetet för en bättre värld. 

http://www.fn.se/om-oss/verksamhet-/fred-sakerhet-och-nedrustning/sveriges-stod-till-fns-fredsarbete
http://www.fn.se/om-oss/verksamhet-/fred-sakerhet-och-nedrustning/sveriges-stod-till-fns-fredsarbete
http://www.fn.se/fnforbundets-projekt
mailto:robin.strand@fn.se

