EFFEKTRAPPORT 2016
Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och
mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och
i framtiden.

Vad vill vår organisation uppnå?
Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där
väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där
utvecklingen är hållbar. Vår vision sammanfaller med FN:s mål såsom de uttrycks i
inledningen i FN:s stadga och i Agenda 2030.
FN-förbundets uppdrag är att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt
arbete för ett bättre och starkare FN. Verksamheten baseras på FN:s tre huvudpelare:
utveckling, fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter.
Ramarna för vårt arbete slås fast av vår kongress, som hålls vart tredje år. Kongressen antar ett
måldokument och väljer en styrelse som fastställer en verksamhetsplan för den kommande
treårsperioden. Av måldokument och verksamhetsplan framgår de sakfrågor som FNförbundet valt att prioritera och de metoder arbetet bedrivs på.
Ett särskilt åtagande görs i måldokumentet avseende stöd till FN:s verksamhet i fält. FN:s
fältverksamhet är beroende av frivilliga bidrag och FN-förbundets insamlingsverksamhet
stödjer sådant arbete.
FN-förbundets insamlingsarbete drivs genom insamlingsstiftelsen FN-fonden till förmån för
särskilt angelägna och utvalda projekt som drivs av våra samarbetspartners i fält: UNMAS
(United Nations Mine Action Service), UNFPA (FN:s befolkningsfond) och WFP (FN:s
livsmedelsprogram).
Det primära syftet med Insamlingsstiftelsen FN-fonden är att ge ett långsiktigt stöd till
humanitära FN-projekt som saknar resurser. Förbundet bedriver via FN-fonden tre
insamlingsprojekt som var och en representerar FN:s tre pelare: utveckling (Skolmat), fred
och säkerhet (Minor) samt mänskliga rättigheter (Flicka). FN-fonden samlar även in bidrag
akut till FN:s hjälpinsatser i samband med naturkatastrofer och väpnade konflikter. Under
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2016 var det aktuella katastrofändamålet FN:s livsmedelsprogram, WFP och deras arbete med
att förse människor i Syrien och i omkringliggande flyktingläger med matbistånd.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation?
FN-förbundet ingår i en internationell rörelse med nationella FN-förbund i över 100 länder.
Organisationen ingår i FN-förbundens världsfederation (WFUNA, World Federation of
United Nations Associations).
FN-förbund finns till på uppmaning och uppmuntran av FN:s generalförsamling och har en
unik koppling till FN-systemet. FN-förbunden är dock fristående från FN och kan sägas
utgöra en länk mellan FN och folken i FN:s medlemsstater.
Svenska FN-förbundet består av ca 6 000 individuella medlemmar, organiserade i
lokalföreningar runt om i landet, samt ett 90-tal till FN-förbundet anslutna riksorganisationer.

Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål?
FN-förbundet verkar för ett bättre och starkare FN genom att sprida information, driva
opinionsbildning, stödja internationellt samarbete, samla in finansiella medel till viktiga FNprojekt samt genom att granska Sveriges efterlevnad av sina åtaganden gentemot FN.
Insamlingsverksamheten ska finansieras från olika källor genom olika metoder för att säkra en
stabil och långsiktig utveckling av verksamheten. FN-förbundet bedriver insamling genom
insamlingsstiftelsen FN-fonden från privatpersoner, företag, stiftelser och fonder. Prioriterade
insamlingsmetoder är långsiktiga företagssamarbeten, rekrytering av autogirogivare med hjälp
av telemarketing, utskick av insamlingsbrev, insamling genom aktiviteter i lokalföreningar,
digital insamling via webb, annonser och sociala medier.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå vårt mål?
Svenska FN-förbundet har med nuvarande namn funnits sedan 1957. Vi är en demokratisk
folkrörelse med en gedigen organisatorisk grund att stå på.
FN-förbundet har cirka 25 anställda, varav två personer har i huvuduppdrag att arbeta med
insamling och medlemsrekrytering i samarbete med övriga kollegor. Förbundets medarbetare
har hög kompetens och relevant utbildning för sina uppdrag.
Administrativt har vi goda rutiner och en sund ekonomisk bas för vår verksamhet. Vi uppbär
ekonomiskt stöd från bland annat Sida och Utrikesdepartementet och lever upp till de
kvalitetskrav som ställs för att erhålla verksamhets-, program- och projektstöd.
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FN-förbundet har ett stort nätverk av anslutna lokalföreningar, riksorganisationer och
företagssamarbeten som ger goda möjligheter för hjälp med att sprida information om FN:s
viktiga arbete och att öka insamlade medel till viktig verksamhet. Vi medverkar också i
internationella nätverk. Vi driver biståndsprojekt tillsammans med andra FN-förbund, för
närvarande med länder i Kaukasus och Afrika.

Hur vet vi om vår organisation gör framsteg?
FN-förbundet utarbetar projektplaner inför varje verksamhetsår. I planeringen för respektive
projekt konkretiseras de mål som specificerar vad FN-förbundet ska producera i form av
seminarier, publikationer, artiklar, närvaro i sociala medier och andra aktiviteter.
Projektplanerna är relevanta för verksamheten som helhet och leder till måluppfyllelse i den
treåriga verksamhetsplanen.
Att mäta och utvärdera effekter av vårt arbete är viktigt. De metoder som lämpar sig bäst för
att utvärdera opinionsbildningsmål är ofta en kombination av kvalitativa och kvantitativa
metoder. Beroende på urval och vad som är målet för utvärderingen använder vi oss av
metoder såsom kursutvärderingar, mediebevakning, analys av politisk debatt, webbenkäter
samt intervjuer med enskilda individer och i grupp.
När det gäller vårt mål att med insamlade medel stödja FN:s verksamhet i fält är nivån i sig
självt ett mål i enlighet med måldokumentets påpekande om att FN:s fältverksamhet är
beroende av frivilliga bidrag. I vår verksamhetsplan är målet för perioden 2016-2018 satt till
23 miljoner kronor, vilket är nästan det dubbla av vad vi hade som målsättning den
föregående 3-årsperioden. Målsättningen för det enskilda året 2016 var att samla in 7 miljoner
kronor och resultatet blev drygt 7,5 miljoner kronor.
De resultat som användandet av dessa medel resulterar i kan utläsas av våra
samarbetspartners återrapportering till oss och andra givare. I vissa fall kan resultaten
omskrivas i lättbegripliga kvantitativa termer, såsom antal utdelade skolmåltider eller röjda
kvadratmeter minerad mark. I andra fall är resultaten mer långsiktiga och kvalitativa.
Vad har vi åstadkommit så här långt?
Inom ramen för projektet Minor samlar FN-förbundet via FN-fonden in medel som går till att
röja minor och ge utbildning till människor som lever i mindrabbade områden. Insamlade
medlen går till FN:s minröjningsservice UNMAS (United Nations Mine Action Service) och
dess arbete i Demokratiska Republiken Kongo.
När mark frigörs från minor ger det människor både möjlighet att leva i en trygg och säker
omgivning, utan att riskera olyckor, samt att ny mark kan användas till att odla och bygga.
Minröjning bidrar till positiv utveckling av samhällen och skapar förutsättning för bättre
levnadsstandard. FN:s minröjningsorgan UNMAS förhindrar också olyckor genom
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riskutbildning för människor i särskilt utsatta områden. För att nå ut till så många som
möjligt används bland annat lokalradio och sms-meddelanden på lokala språk.
FN-förbundet fortsatte också under året att driva projektet Flicka och delkampanjen Stoppa
barnäktenskap. Inom ramen för Flicka-projektet samlar FN-förbundet, via FN-fonden, in
medel till UNFPA:s (FN:s befolkningsfond) arbete för att förbättra flickors framtidsutsikter i
norra Etiopien. Genom utbildning och andra insatser är siktet inställt på att minska
förekomsten av barnäktenskap och könsstympning som tidigare var vanliga traditioner i
regionen.
Tack vare Flickaprojektets finansiella stöd till UNFPA:s arbete har under 2016 tre städer i
Afambo-distriktet fördömt barnäktenskap och könsstympning. Det offentliga
avståndstagandet från dessa två sedvänjor visar att Flicka-projektet spelar en avgörande roll
för FN:s möjligheter att arbeta för flickors och unga kvinnors rättigheter.
Under 2016 kunde FN-förbundet i samarbete med UNFPA utvidga Flickaprojektet till ett nytt
distrikt i Afarregionen. Utbildningsinsatser, dialoggrupper och stöd för att underlätta flickors
skolgång samt vård till de som drabbats av hälsoproblem på grund av kvinnlig könsstympning
eller tidiga graviditeter kunde utvidgas ytterligare under året. Genom utvidgningen nås ännu
fler flickor, pojkar, klanledare, religiösa företrädare, traditionella barnmorskor och andra
nyckelpersoner i samhället med kunskap och verktyg för att överge skadliga traditioner som
barnäktenskap och könsstympning. Arbetet sker på samhällets alla nivåer för att skapa hållbar
förändring som inte lämnar vissa flickor stigmatiserade. Alltfler byar i Afarregionen tar nu
avstånd från barnäktenskap och könsstympning.
Globalt är det så många som 47 000 flickor som gifts bort varje dag. FN-förbundet har i tillägg
till att belysa det globala problemet även spridit kunskap om att omkring 70 000 unga i Sverige
upplever att de inte fritt kan välja sin partner. Vi har arbetat och lett ett nätverk av
organisationer för att förbättra den svenska lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap i
vårt land. Från och med den 1 juli 2014 gäller den nya skärpta lagen mot barn- och
tvångsäktenskap i Sverige, vilket är ett viktigt steg i rätt riktning och vi fortsätter bevaka
Sveriges efterlevnad av lagen.
Projektet Skolmat stödjer det omfattande skolmatsprogram som bedrivs av WFP (FN:s
livsmedelsprogram). Programmet har som syfte att erbjuda gratis skolmat till barn som lever
under fattiga förhållanden. Statistik visar tydligt att antalet barn i skolan ökar där skolmat
serveras. Skolmatsprogrammet innebär även att fler föräldrar väljer att skicka sina flickor till
skolan. I särskilt utsatta områden får flickor som går i skolan även med sig mat hem till sin
familj, för att uppmuntra denna trend. Flickor som får utbildning löper mindre risk att giftas
bort i ung ålder, de föder färre och friskare barn och de kan försörja sig själva. Utbildning
minskar också risken att de drabbas av sjukdomar som t.ex. HIV/AIDS.
Projekt Skolmat stödjer WFP:s skolmatsprogram i två olika länder: Etiopien och
Demokratiska Republiken Kongo. Under 2016 har FN-förbundet, tack vara insamlade medel
till projektet, kunnat bidra med drygt 1,1 miljoner skolmåltider.
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I början av 2013 startade vi en nationell katastrofinsamling till förmån för Syriens drabbade
som har fortsatt under 2016. De medel som samlats in via FN-fonden går till matbistånd till
den syriska befolkningen genom WFP (FN:s livsmedelsprogram). WFP är den största
humanitära organisationen i Syrien och delar ut matpaket med förnödenheter som ris, olja,
mjöl, linser, salt och socker med mera, till miljontals flyktingar både i Syrien och i
omkringliggande länder. Sedan insamlingens start har FN-förbundet via insamlade medel
kunnat förse utsatta familjer i området med mer än 19 000 matpaket som räcker för en hel
familj i en vecka.

