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Svenska FN-förbundet har ca 6 000 individuella medlemmar, 
organiserade i FN-föreningar och distrikt. Det är också paraply- 
organisation för 84 riksorganisationer som är anslutna till för-
bundet som ett stöd för FN-tanken. Genom förbundets skol-
verksamhet finns idag även 31 gymnasieskolor med FN-profil 
– ”FN-skolor” – runt om i landet varav många har aktiva FN- 
elevföreningar. Genom FN-skolorna och deras elevföreningar 
nås nya årskullar av gymnasieelever av information om FN 
och globala frågor varje år.

Våren 2016 gjordes en kartläggning av läget i FN-föreningarna.  
Den visar att hela 16 procent av förbundets individuella med-
lemmar är aktiva i en FN-förening. Om man räknar bort styrelse- 
möten och årsmöten genomförde de 90 föreningar som svarade  
på enkäten tillsammans upp emot 600 aktiviteter under 2015.

De 84 riksorganisationerna är på central nivå en viktig bas 
som bidrar till att ge tyngd åt FN-förbundets röst. Bland dem 
återfinns en mängd olika organisationer, från fackförbund och  
studieförbund till organisationer som representerar kvinnor, 
ungdomar, religiösa samfund, etniska grupper och olika intres- 
sen. Av tolv ledamöter i styrelsen har i dagsläget fem valts in 
som representanter för riksorganisationer.

Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ är kongressen  
som sammankallas vart tredje år. I Stockholm finns ett kansli 

Om FN-rörelsen i Sverige
med ca 25 anställda som arbetar med påverkansarbete, utbild-
ning och information, insamling till stöd för FN:s fältarbete, 
internationellt samarbete med andra FN-förbund samt gransk- 
ning av den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s kon-
ventioner.

Läs mer om Svenska FN-förbundet på vår webbsida fn.se!

Svenska FN-förbundets styrelse 2016 tillsammans med dåvarande generalsekreterare och biträdande generalsekreterare.  
Från vänster: Carina Nilsson (vice ordförande), Thomas Simonsson, Aleksander Gabelic (ordförande), Tanja Mitic, Linda Nordin (general-
sekreterare till augusti 2016), Kiomars Heydar, Annelie Börjesson, Gertrud Åström, Jens Petersson (biträdande generalsekreterare), Niklas Carlsson,  
Oscar Ernerot och Gabriel Bake. Längst fram: Roland Håkansson (vice ordförande). På bilden saknas Laila Naraghi och Marianne Andersson.

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.
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Ökat intresse för FN-frågor 
efter händelserikt år 
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Debatten om Förenta Nationerna fick nytt liv i Sverige under 
2016. Det hänger i hög grad samman med den framgångsrika 
kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd som kröntes den 
28 juni då Sverige med över två tredjedelar av rösterna i  
generalförsamlingen valdes in i rådet. 

Svenska FN-förbundet deltog aktivt i debatten om rådskandi-
daturen. Förbundet välkomnade tidigt Sveriges ambition att 
ta ansvar för världsorganisationen och har hela tiden framhållit  
vikten av att göra diskussionen om det svenska FN-arbetet så 
publik som möjligt. Förbundet inbjöds också av utrikes- 
minister Margot Wallström till det referensråd av organisationer  
och experter som regelbundet ska diskutera rådsmedlemskapet.

På global nivå har konflikten i Syrien fortsatt att kasta sin skugga  
över världsorganisationen. Säkerhetsrådet har som tidigare i 
hög grad förhindrats att agera på grund av återkommande 
veton från Ryssland och Kina. FN-ledda fredssamtal har hållits  
samtidigt som syriska och ryska flygstridskrafter har genom-
fört bombanfall mot civila. Assad-regimens övertagande av 
staden Aleppo ändrade i ett slag styrkeförhållandena i kon-
flikten och framtiden är om möjligt än mer oviss än tidigare.

FN-förbundet har följt Syrienkonflikten sedan starten 2011 och  
sedan 2013 bedrivit en katastrofinsamling som kanaliseras via 
FN:s världslivsmedelsprogram. I sin politiska påverkan har för- 
bundet bland annat krävt ett tydligare FN-agerande i konflikten 
och föreslagit att generalförsamlingen agerar i enlighet med 
förfarandet samverkan för fred (uniting for peace) vilket kan 
ske när säkerhetsrådet är låst. Förbundet noterade, efter flera 
års argumentation för principen, att Sverige under året ställde 
sig bakom ett kanadensiskt initiativ i Syrienfrågan. Förbundet 
utsåg FN:s Syrienmedlare Staffan de Mistura till Årets FN-vän  
2016. De Mistura infann sig i Stockholms konserthus för att ta  
emot utmärkelsen vid det traditionella firandet inför FN-dagen.

2016 var också året då FN fick en ny generalsekreterare i form 
av förre UNHCR-chefen António Guterres från Portugal. 
Guterres valdes efter en historiskt öppen och transparent urvals- 
process med öppna utfrågningar både i generalförsamlingen 
och i fora utanför FN. FN-förbundet hade tillsammans med 
den internationella kampanjen One for 7 billion förespråkat 
just reformering av generalsekreterarvalet och framhållit att 
FN:s nästa generalsekreterare gärna hade fått vara en kvinna. 
Förbundet välkomnade Guterres och påminde om vikten av 
att kvinnor finns på andra höga poster i FN-systemet.

FN-förbundet är en drivande kraft på utvecklingsområdet. 
Långt innan millenniemålens slutdatum startade förbundet 
på egen hand och i samarbete med andra förberedelserna 
inför de globala målen och Agenda 2030. Det har skett bland 
annat inom ramen för nätverket Concord. Förbundet tar till- 
vara människors, inte minst ungas, engagemang för de 17 
målen. Hos oss kan man vara till exempel ambassadör för 
Agenda 2030, arbeta i vårt ungdomsnätverk eller engagera sig 
i någon av våra närmare 100 lokalföreningar. En av förbundets  
uppgifter är att berätta om läget i världen, vilket vi gör bland 
annat inom ramen för det prisbelönta projektet Världskoll. 
Bland de globala målen har förbundet särskilt lyft fram mål 5 
om flickors och kvinnors möjligheter och mål 16 om fredliga 
och inkluderande samhällen.

Genom namninsamlingar, Facebook-sidor och upprop har 
FN-förbundet i en rad frågor kombinerat påverkansarbete 
gentemot regering, riksdag och myndigheter med engage-
mangsskapande aktiviteter för medlemmar och allmänhet. 
Det gäller bland annat namninsamlingen Lovebomb mot 
rasism som överlämnades till demokratiminister Alice Bah 
Kuhnke i februari, ett upprop till förmån för ökat svenskt och 
globalt stöd till minröjning och Facebook-sidan Stoppa barn-
äktenskap som under året närmade sig 20 000 medlemmar. 
På sociala medier har också förbundets första animerade 
film, ”En förbaskad skillnad”, med komikern Henrik Schyffert 
som berättarröst, bidragit till att sprida information om ut-
vecklingsarbetets betydelse.

Det händelserika FN-året 2016 har gett FN-förbundet god 
medial exponering. Ett sådant tillfälle var överlämnandet av 
utmärkelsen Årets FN-vän 2015 till FN-svensken Anders 
Kompass som i januari besökte FN-förbundets kansli i 
Stockholm. Kompass betonade i närvaro av fem riksmedier 
betydelsen av att FN-rörelsen står upp för de ideal som FN-
samarbetet vilar på. FN-förbundet har följt Kompass-affären 
och gett Anders Kompass sitt stöd. Förbundet kunde i början 
av året glädjas med FN-svensken över att även den oberoende 
expertpanel som tillsatts friade honom från alla anklagelser 
om oegentligheter.

Jämställdhetsarbetet går som en röd tråd genom FN-förbundets  
verksamhet. Arbetet mot sexuella övergrepp i konflikt, för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt projekten 
Flicka och Stoppa barnäktenskap har det gemensamma syftet 
att stärka flickors rättigheter och möjligheter. Under året fick 
Sara Mohammad ta emot FN-förbundets pris för mänskliga 
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rättigheter för sitt arbete mot barnäktenskap och heders- 
relaterat våld. På rättighetsområdet har förbundet också upp-
märksammat en global utveckling där synen på mänskliga 
rättigheter tycks vara mer delad än på länge. 

Om just hoten mot de mänskliga rättigheterna talade folkrätts- 
professor emeritus Ove Bring vid ett möte med FN-förbundets  
MR-nätverk. FN-förbundet har tillsammans med nätverket 
också följt regeringens fortsatta hantering av frågan om en 
nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Svenska FN-förbundet skickade under året fyra unga med-
lemmar för att praktisera i våra systerförbund i Georgien, 
Armenien, Tanzania och Zimbabwe. Under året fick förbundet  
också besök av vår mångårige samarbetspartner Cissa Wa 
Numbe, generalsekreterare för FN-förbundet i Demokratiska 
republiken Kongo, som träffade organisations-, myndighets- 
och politikerkontakter i Sverige och även intervjuades i flera 
medier.   

FN-förbundets medlemstidning Världshorisont, våra sociala 
mediekanaler, pressarbetet och webbplatsen fn.se – som åter-
lanserades under året – är sammanhållande länkar och kun-
skapsspridare i hela FN-rörelsen och gentemot omvärlden. 
Det händelserika FN-året 2016 har ökat medvetenheten om 
och intresset för FN-frågorna vilket också avspeglas såväl i 
förbundets interna som externa verksamhet. Inspirations-
träffar, utbildningar, föreläsningar och seminarier samt de 
återkommande studieresorna till FN i New York och Genève 

har engagerat människor med intresse för internationella 
frågor i allmänhet och FN-frågor i synnerhet.

FN-skolor, företagspartner, medlemsorganisationer, givare, 
goodwillambassadörer och aktiva i FN-föreningar i hela landet  
bidrar alla till att hålla FN-fanan högt och att berika diskus-
sionen om FN i Sverige och Sveriges roll som FN-medlem. 
Det arbetet förblir en av huvuduppgifterna för Svenska FN-
förbundet.

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

Aleksander Gabelic,  Jens Petersson,   
Ordförande      tf Generalsekreterare



Riksorganisationer  
2016 fanns det 84 anslutna riksorganisationer under FN-förbundets paraply, som tillsammans utgjorde basen för verksamheten på riksnivå:

FN-föreningar i Sverige 2016

Akademikerförbundet SSR

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Bosnien och Hercegovinas 
Kvinnoriksförbund (BHKRF)

Centerkvinnorna

CISV Sweden

DHR Förbundet för ett samhälle  
utan rörelsehinder

Diakonia

Dialogslussen

Dianova

FATIMA unionen

Finansförbundet

Finlandssvenskarnas Riksförbund  
i Sverige (FRIS)

Foodfirst Information  
and Action Network (FIAN Sverige)

Fredrika Bremer-Förbundet (FBF)

Frälsningsarmén

Föreningen Nordens Ungdomsförbund 
(FNUF)

Green Cross Sweden

Handikappförbunden

Hyresgästföreningen, Riksförbundet

Internationella Kvinnoförbundet  
för Fred och Frihet (IKFF)

IOGT-NTO

Jusek

Justitia et Pax

KFUM Sverige

Kooperativa Förbundet (KF)

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Kristdemokratiskt Internationellt  
Center (KIC)

Kurdiska riksförbundet

Kvinnor För Fred (KFF)

Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA)

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Lika Unika

Lions Clubs International

LO Landsorganisationen i Sverige

Lärarförbundet

Medborgarskolan

MyRight

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
(NBV)

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Riksbyggen

Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU)

Riksförbundet Hem och Samhälle

Riksförbundet Internationella Föreningar 
för Invandrarkvinnor (RIFFI)

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)

Rädda Barnens Riksförbund

Scouterna

Sensus studieförbund

S-Kvinnor

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bahá’í-samfundet

Svenska Esperantoförbundet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkans Unga

Svenska missionsrådet (SMR)

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Svenska Målareförbundet

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)

Svenska Soldathemsförbundet

Sveriges advokatsamfund

Sveriges akademikers centralorganisation 
(Saco)

Sveriges Blåbandsungdom (SBU)

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund(SLN)

Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund (SSU)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
(SVF)

Sverigeunionen av Soroptimist International

Synskadades Riksförbund (SRF)

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 
(SAUF)

Teskedsorden

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

TRIS - Tjejers Rätt I Samhället

UN Women Sverige

Ung Vänster

Unga Örnars Riksförbund

Verdandi

Vision

Visita

Vårdförbundet

Vännernas Samfund i Sverige, Kväkarna

Bollnäs FN-förening

Borlänge FN-förening

Borås FN-förening

Eksjö FN-förening

Eskilstuna FN-förening

Eslöv FN-förening

Falun FN-förening

Falkenbergs FN-förening

Gotlands FN-förening

Grums FN-förening

Gävle FN-förening

Göteborgs FN-förening

Hallstahammars FN-förening

Halmstads FN-förening

Haparanda FN-förening

Helsingborgs FN-förening

Hofors FN-förening

Huddinge FN-förening

Härnösands FN-förening

Hässleholms FN-förening

Jönköpings FN-förening

Kalix FN-förening

Kalmar/Ölands FN-förening

Karlskoga/Degerfors FN-förening

Karlskrona/Ronneby FN-förening 

Karlstad FN-förening

Katrineholms FN-förening

Kils FN-förening

Kristianstads FN-förening

Kristinehamns FN-förening

Kumla-Örebro FN-förening

Kungsbacka FN-förening

Köpings FN-förening

Laholms FN-förening

Landskrona FN-förening

Laxå FN-förening

Lerums FN-förening

Lidingö FN-förening

Lidköpings FN-förening

Linköpings FN-förening

Ljungby FN-förening

Luleå FN-förening

Lunds FN-förening

Malmö FN-förening

Mariestads FN-förening

Mjölby-Motala FN-förening

Mönsterås FN-förening

Nacka FN-förening

Nedansiljans FN-förening

Nordanstigs FN-förening

Norrtälje FN-förening

Nybro FN-förening

Nyköpings FN-förening

Ockelbo FN-förening

Olofströms FN-förening

Oskarshamns FN-förening

Ovansiljans FN-förening

Ovanåkers FN-förening

Partille FN-förening

Piteå FN-förening

Sandvikens FN-förening

Skövde FN-Förening

Sollefteå FN-förening

Sollentuna FN-förening

Sotenäs FN-förening

Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Stockholms FN-förening

Strängnäs FN-förening

Sundsvall/Timrå FN-förening

Sunne FN-förening

Sydvästra Skånes FN-förening

Söderköpings FN-förening

Söderhamns FN-förening

Södertälje FN-förening

Södra Dalarnas FN-förening

Tierps FN-förening

Tingsryds FN-förening

Torsby FN-förening

Trollhättans FN-förening

Uddevalla FN-förening

Umeå FN-förening

Uppsala FN-förening

Varbergs FN-förening

Vimmerby/Hultsfreds FN-förening

Vårgårda FN-förening

Värnamo FN-förening

Västerbergslagens FN-förening

Västerdalarnas FN-förening

Västervik FN-förening

Västerås FN-förening

Växjö FN-förening

Ystad/Österlens FN-förening 

Åre FN-förening

Örnsköldsviks FN-förening

Östersunds FN-förening

Östhammars FN-förening
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Fred, säkerhet  
och nedrustning
Under 2016 har Svenska FN-förbundet fortsatt driva frågan om FN-principen ”skyldighet att skydda” och 
har bland annat bidragit till FN:s generalsekreterares rapport på området. Vidare har FN-förbundet varit 
en av regeringen efterfrågad samtalspartner i frågan om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Vi har 
också sett resultat av vårt arbete då Sverige skrivit på de så kallade Kigaliprinciperna

Inom ramen för fred, säkerhet och nedrustning arbetar FN-
förbundet med tre områden: att stärka skyldighet att skydda, 
att verka för rustningskontroll och mot inhumana vapen, 
samt för ett ökat svenskt stöd till FN:s fredsarbete. 

FN-förbundets arbete med skyldighet att skydda syftar till att 
förbättra tillämpningen av denna princip, som är det främsta 
verktyget som finns idag för att skydda civila från folkmord, 
brott mot mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytel-
ser. Verksamheten på området har under 2016 gett goda  
resultat. Vi har haft kontinuerlig kontakt med Sveriges sam-
ordnare för skyldighet att skydda, och fått uppskattning för 
vårt påverkansarbete i frågan. Även andra UD-tjänstemän har  
uppmuntrat vårt arbete, exempelvis vid ett välbesökt semi-
narium som FN-förbundet arrangerade tillsammans med 
riksdagens FN-nätverk. Skriften ”Så kan Sverige stärka FN”, 
som förbundet tog fram under 2015, har fått fortsatt beröm 
och rekommendationerna i den har tagits tillvara.

Vi har fortsatt att utveckla vårt samarbete med de inflytelse-
rika internationella icke-statliga organisationerna Interna-
tional Coalition for the Responsibility to Protect och Global 
Centre for R2P. Deras intresse för vårt arbete med skyldighet 
att skydda har ytterligare befäst vår status som en viktig civil-
samhällsaktör i frågan. Vi har också, för andra gången, bidra-
git till FN:s generalsekreterares rapport till generalförsam-
lingen i frågan, denna gång med synpunkter från intresserade 
medlemmar. Flera av våra punkter och förslag återfinns i den 
slutgiltiga rapporten. 

FN-förbundet har vidare under 2016 aktivt argumenterat för 
att vetorätten i säkerhetsrådet kan kringgås genom att frågor 
hänvisas till FN:s generalförsamling enligt resolution 377 (V) 
om samverkan för fred. Förbundet har framförallt lyft denna 
möjlighet i samband med kritik mot de veton som lagts under  
året, men även vid andra tillfällen, såsom vid diskussioner om 
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd och hur man där bör  
arbeta. Vår ståndpunkt har fått gehör hos den svenska reger-
ingen, som ställde sig bakom ett kanadensiskt initiativ om att 
lyfta frågan om Syrien och Aleppo i generalförsamlingen då 
Ryssland med sitt veto hindrade säkerhetsrådet från att agera.

När det gäller frågan om ökat svenskt stöd till FN:s freds-
främjande insatser har FN-förbundet lyft den flera gånger 
under 2016 genom debattartiklar, seminarier och annat påverk- 
ansarbete. Vidare har förbundet fortsatt att följa det svenska 
truppbidraget till FN-insatsen Minusma i Mali. En positiv 
utveckling under 2016 var att Sverige skrev på de så kallade 
Kigaliprinciperna. Det är 18 principer för hur FN:s medlems-
länder bör stötta och genomföra fredsfrämjande insatser. 
Principerna handlar till stor del om ansvaret att bidra med 
kompetent och utbildad personal till insatserna. Flera av de 
krav som FN-förbundet under de senaste åren drivit, och 
framfört till FN:s högnivåpanel om de fredsbevarande opera-
tionerna (HIPPO) samt till generalsekreterarens rapporter till 
generalförsamlingen om skyldighet att skydda, återfinns i 
principerna. Sveriges underskrift är ett tydligt ställningsta-
gande för mänsklig säkerhet och skydd av civila, vilket är 
frågor som FN-förbundet länge drivit. 



8

FN-förbundet har också uppmärksammats av debattörer och 
politiker som en viktig röst när det gäller truppbidrag. Exem-
pelvis refererade Europaparlamentariker Cecilia Wikström 
(L) till förbundet när hon diskuterade EU:s solidaritetsklausul  
och argumenterade för att Sverige bör ställa upp militärt i 
internationella insatser, och ledarskribenten Martin Tunberg 
skrev en artikel i Barometern där han uttryckligen stödde 
FN-förbundets linje för stärkt 
svenskt stöd till FN:s freds- 
arbete.

Att FN-förbundet har eta- 
blerat sig som en aktör som 
Sveriges regering lyssnar på 
när det gäller FN:s freds- 
arbete märktes då vår ord- 
förande Aleksander Gabelic 
bjöds in till utrikesminister 
Margot Wallströms referens-
råd för det svenska medlem- 
skapet i FN:s säkerhetsråd. Aleksander Gabelic och dåvarande  
generalsekreterare Linda Nordin inbjöds också till utrikes- 
ministern i början av året där de presenterade flera förslag på 
hur regeringen kan arbeta med FN-frågor. De underströk även  
vikten av att regeringen tar fram en FN-strategi för att stärka 
stödet till FN:s fredsarbete. Flera av de förslag som FN-
förbundet presenterat vid detta och andra tillfällen återfinns i 
såväl programmet för medlemskapet i säkerhetsrådet som i 
Sveriges nationella säkerhetsstrategi. 

Förbundets arbete mot inhumana vapen och för rustnings-
kontroll har under 2016 fokuserat på frågan om minor. I sam-
band med Veterandagen den 29:e maj lanserade vi ett namn-

upprop mot minor, där människor uppmanades skriva under 
budskapet om att Sverige bör öka sitt stöd till minröjning. I 
och med detta lanserades även en kampanjsida för digitala 
påskrifter. 

Kampanjen uppmärksammades under Almedalsveckan på 
Gotland med en interaktiv utställning mot minor. Den bestod  

av en gräsmatta på Sidas 
torg ”Sverige i världen” med 
ett tiotal solstolar. Gömt 
under gräset fanns min- 
attrapper som började tjuta 
när någon trampade på dem.  
Utställningen var ett väl- 
besökt och uppskattat inslag  
i Almedalen och komplet-
terade en lång rad framträd- 
anden och seminarier som 
FN-förbundet också genom- 
förde. Sida uppger att utställ- 

ningen lockade folk och bidrog till att göra torget levande 
och välbesökt. Några av de som besökte minfältet och foto-
graferades med pratbubblor om en minfri värld var kabinetts- 
sekreterare Annika Söder, FN:s Syriensändebud Staffan de 
Mistura, och tidigare utrikesministern Carl Bildt. När namn-
insamlingen mot minor avslutades ett antal månader senare 
hade 2 675 underskrifter kommit in.

Under 2016 genomfördes även flera utbildningar om fred, 
säkerhet och nedrustning inom ramen för FN-förbundets 
kursverksamhet. 

”Tillsammans med er ser jag fram emot 
att fortsätta arbeta för ett fungerande 

och folkligt förankrat FN som står i 
samklang med sin samtid.”

Margot Wallström, utrikesminister
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Under 2016 har Svenska FN-förbundet fortsatt bedriva påverkansarbete när det gäller genomförandet av 
Agenda 2030 och de nya globala målen för hållbar utveckling, som sjösattes i januari 2016. FN-förbundet 
har också arbetat framgångsrikt med en bredd av informationsinsatser på utvecklingsområdet, däribland 
den digitala plattformen Världskoll.

Utveckling och  
fattigdomsbekämpning

Inom ramen för FN-förbundets arbete med utvecklingsfrågor 
och fattigdomsbekämpning fokuserar vi på Agenda 2030 och 
dess genomförande, både internationellt, nationellt och lokalt. 
Vi deltar aktivt i påverkansarbetet gentemot regering och 
myndigheter, främst genom vårt medlemskap i Concords 
arbetsgrupp för Agenda 2030, men även som enskild aktör. Vi 
har under 2016 även deltagit i en process med att ta fram 
informationsmaterial om agendan tillsammans med arbets-
gruppen. FN-förbundet bidrog bland annat med ett inlägg 
kring mål 16, om fredliga och inkluderande samhällen, till-
sammans med organisationen Kvinna till Kvinna.

Vidare ingår FN-förbundet i ett kommunikationsnätverk för 
Agenda 2030 tillsammans med bland andra utrikesdeparte-
mentet, finansdepartementet, UNDP Sverige, Forum syd, 
Concord och den nationella Agenda 2030-delegationen. 
Förbundet har under 2016 också tagit fram eget nytt informa-
tionsmaterial kring agendan och de globala målen, däribland 
en folder, ett rollspel om mål 16 riktat till lärare, samt nya roll- 
ups och så kallade målskyltar. 

Under 2016 bytte vi benämning på våra tidigare informatörer 
och kallar dem nu för ambassadörer. Under sensommaren 
utbildades 25 nya ungdomar inom detta projekt för att sprida 
kännedom, kunskap och engagemang kring Agenda 2030, FN:s  
utvecklingsarbete samt FN-förbundets projekt Flicka och 
Skolmat. Ambassadörerna genomförde sedan ett antal aktivi-
teter tillsammans, själva eller i samverkan med sina lokala 
FN-föreningar. De har bland annat arrangerat föreläsningar 
och workshops, skrivit debattartiklar och inlägg eller på andra  
sätt uppmärksammat de nämnda frågorna.

Under mässan Bok & Bibliotek i Göteborg deltog FN-förbundet  
tillsammans med FN-familjen bestående av UNDP, UNICEF 
och Dag Hammarskjöld-biblioteket. Där hade vi en omröst-
ningsstation gällande de 17 globala målen för hållbar utveck-
ling. Besökarna fick rösta på de tre mål som de tyckte var extra  
viktiga i Sverige respektive i världen. Flest antal röster i båda 
omröstningarna fick mål 4, god utbildning för alla. Mål 13, om  
att bekämpa klimatförändringarna, kom bland topp tre i båda 
fallen. De mål där det skiljde sig mest mellan de två omröst-

ningarna var mål 5, om jämställdhet, som ansågs särskilt 
viktigt i Sverige och mål 6, om rent vatten och sanitet, som 
kom på andra plats för världen. Totalt deltog ungefär 5 000 
personer i aktiviteten. FN-förbundet anordnade också ett par 
välbesökta seminarier under mässan, både på egen hand och 
tillsammans med FN-familjen. 

FN-förbundet har under 2016 fortsatt sätta fokus på jämställd- 
het som är nummer 5 av de globala målen. Bland annat har 
vår utställning ”Jämställdhet – Nyckeln till utveckling” lånats 
ut till föreningar och skolor i syfte att uppmärksamma att jäm- 
ställdhet är viktigt för att uppnå utveckling. Dessutom började 
vi under slutet av året arbeta med ett nytt material kring jäm-
ställdhet och mål 5 som kommer att lanseras under verksam-
hetsåret 2017. 
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Ett annat led i vårt arbete med jämställdhet och Agenda 2030 
var att vi deltog under we_change; en workshopturné arran- 
gerad av Sida och Ungdomar.se. Turnén syftade till att sprida 
kunskap om hållbar utveckling till gymnasieelever runt om i 
Sverige och hade särskilt fokus på mål 5. Våra informatörer 
samt andra ungdomar från föreningsverksamheten deltog 
med bokbord och vår handläggare för Världskoll höll i en 
workshop för lärare. 

Under året har FN-förbundet vidare ordnat en rad seminarier  
om FN:s utvecklingsarbete och även fortsatt hålla våra popu-
lära B-kurser i utveckling. Under FN-dagen 2016 arrangerade 
FN-förbundet, tillsammans med FN-familjen, föreläsningar 
och workshops om läget i världen för lärare och elever på 
Södra teatern i Stockholm.

Under slutet på 2015 skickades 
skriften ”Alla borde vara femi- 
nister” av Chimamanda Ngozi 
Adichie ut till 100 000 gym-
nasieelever runt om i Sverige 
tillsammans med en lärarhand- 
ledning. Under 2016 arbetade 
sedan skolorna med skriften. 
Novus gjorde därefter en ut-
värdering åt oss som visade 
på ett gott resultat. Majoriteten 
av lärarna som använt skriften i undervisningen var positiva 
eller mycket positiva till den, och många kunde tänka sig att 
fortsätta använda den. 

Utvecklingsfrågorna är också en viktig del av våra digitala 
plattformar, däribland Världskoll där man kan lära sig mer 
om utvecklingen i världen. Under året har webbplatsen 
varldskoll.se uppdaterats med fler länder och ännu mer fakta 
om utvecklingen i världen. Den prisbelönade Världskoll-appen  
har även den fått ett ansiktslyft och kan nu dessutom spelas 
på både svenska, engelska, franska och spanska. 

I FN-förbundets arbete med utvecklingsfrågor tar vi även upp  
projektet Skolmat. Detta leder till ökade kunskaper om FN:s 
arbete för utveckling samtidigt som pengar samlats in, via 
FN-fonden, till FN:s livsmedelsprogram och dess skolmats-
program i Etiopien och Demokratiska republiken Kongo. 
Programmet bidrar till att stoppa hunger och starta skolgång 
genom att gratis skolmat serveras i fattiga områden. FN-
förbundets projekt Skolmat engagerar både FN-föreningar, 
ungdomsambassadörer, goodwill-ambassadörer, företag och 
FN-elevföreningar. 

I början av året producerades FN-förbundets första animera-
de film, ”En förbaskad skillnad”. Den lyfter utbildningens 
betydelse för utveckling och visar på ett roligt sätt att världen 

är bättre än vad många tror. 
Komikern Henrik Schyffert 
engagerade sig i filmen ge-
nom att bidra med berättar-
rösten. Under våren togs 
även nya fotoutställningar 
fram, som blev väldigt popu-
lära hos både skolor och 
FN-föreningar. Under året 
har utställningarna, om 
vikten av utbildning, visats 
för över 20 000 besökare 
runt om i landet.

FN-förbundet deltog under sommaren på externa evene-
mang och pratade om Skolmat på bland annat matfestivalen 
”Smaka på Stockholm” samt på musikfestivalen Peace & Love.  
Inför FN-dagen lanserade vi ett skolmaterial med övningar 
och diskussionsfrågor för att belysa hunger och skolgång i 
klassrummet. Det pedagogiska materialet laddades ner över 
15 000 gånger via vår hemsida och distribuerades i över 1 000 
exemplar. 

”Bara att veta att jag är del av en  
global rörelse som tillsammans  

jobbar för en bättre värld stärker  
mitt engagemang varje dag!”

Lowe Smith Jonsson,  
ambassadör för Agenda 2030
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Under 2016 valde Svenska FN-förbundet att särskilt uppmärksamma behovet av att ständigt försvara de 
mänskliga rättigheterna globalt och i Sverige. Två andra frågor som vi lyfte under året är Sveriges kon-
ventionsåtaganden i fråga om rasism och flickors rättigheter. FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter 
delades ut för tredje gången i samband med nationaldagen.

Mänskliga rättigheter  
och demokrati  

Under året arbetade FN-förbundet med att lyfta fram behovet  
av att ständigt stå upp för de mänskliga rättigheterna. Mot 
bakgrund av aktuella världshändelser beskrev vi olika hot mot  
de grundläggande mänskliga rättigheterna globalt och i 
Sverige, och skapade därigenom kännedom, kunskap och 
engagemang hos målgrupperna på ett framgångsrikt sätt.

Ett antal möten arrangerades med det svenska MR-nätverket 
som består av ett 50-tal organisationer. Vid ett av dem deltog 
folkrättsprofessor emeritus Ove Bring i en diskussion om hur 
vi på bästa sätt kan arbeta för att främja jämställdhet, religions- 
frihet och antirasism. På FN:s MR-dag i december arrangerade  
vi ett välbesökt seminarium om hoten mot de mänskliga rättig- 
heterna och vikten av att engagera sig och stå upp för allas 
lika värde. Som inbjuden talare uppmanade Alexandra 
Pascalidou publiken att ständigt försvara de mänskliga rättig-
heterna, vilket fick stort genomslag på sociala medier. Vikten 
av att stärka FN:s MR-system lyftes även fram under fördjup-
ningskurserna i mänskliga rättigheter inom ramen för FN-
förbundets kursprogram, inte minst under den årliga studie-
resan till Genève där vi besökte ett tiotal olika FN-organ. Där 
fördes diskussioner om hur de mänskliga rättigheterna kan 

stärkas och försvaras med representanter från FN:s MR-
kontor, UNDP, UNICEF, WHO med flera.

Arbetet med att granska Sveriges konventionsåtaganden på 
MR-området fortsatte under 2016. Inom ramen för MR-rådets 
återkommande förhör av samtliga medlemsländer, den så 
kallade UPR-processen, fokuserade vi främst på kravet att 
Sverige bör inrätta en oberoende nationell MR-institution 
och nådde våra målgrupper genom seminarier, debattartiklar, 
kurser och nätverksarbete med andra riksorganisationer. 
Under 2016 deltog statssekreterare Per Olsson Fridh i möten 
med MR-nätverket för att diskutera regeringens beslut att in- 
rätta en oberoende nationell MR-institution underställd riks-
dagen. Regeringens beslut fattades till följd av den kritik som 
riktats mot Sverige av MR-rådet, där rådet fört fram närmare 
20 rekommendationer om behovet av ett svenskt oberoende 
MR-organ.

I mars arrangerade FN-förbundet tillsammans med ett antal 
organisationer ur MR-nätverket ett gemensamt seminarium 
om FN:s krav när det gäller en svensk MR-institution. 60 riks- 
dagsledamöter deltog och kunde på så sätt ta del av FN-
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förbundets synpunkter på Sveriges MR-åtaganden. Debatt-
artiklar och blogginlägg publicerades under året på samma 
tema. Vi förde fram de så kallade Parisprincipernas krav på 
att institutionen måste ha stöd i författningen, samarbeta med  
civilsamhällesorganisationer, arbeta rådgivande samt bedriva 
forskning och granskning av hur myndigheter, kommuner 
och landsting arbetar med mänskliga rättigheter. FN-förbundet  
uttalade sig både på egen hand och tillsammans med organisa- 
tioner ur MR-nätverket. Vid en konferens om Human Rights 
Cities i september, arrangerad av Sveriges Kommuner och 
Landsting och Raoul Wallenberginstitutet, gavs vi möjlighet 
att framföra att Sverige måste bli bättre på att höja MR-
kompetensen bland myndighetspersonal och tjänstemän i 
kommuner och landsting, något som FN återkommande 
framhållit.

När det gäller Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention mot 
rasism lyfte vi fram behovet 
av bättre hantering av hatbrott 
och olika strategier för att skapa  
ett mer inkluderande Sverige.  
På FN:s dag mot rasism den 
21 mars arrangerades ett semi-
narium på detta tema. Inför 
seminariet hade FN-förbundets  
kampanjgrupp arbetat med en 
namninsamling mot hatbrott, 
som engagerat ett stort antal 
individuella medlemmar och 
ungdomar. Namninsamlingen, 
med kampanjnamnet ”Lovebomb”, lämnades över till kultur-
minister Alice Bah Kuhnke som inledningstalade. Vidare 
gjordes i samma veva ett utskick om hur FN-förbundets lokal-
föreningar och anslutna riksorganisationer kan engagera sig 
mot rasism på lokal nivå. Enkäter och återkoppling till kurs-
deltagare och föreningsmedlemmar visar att utskicket inspi-
rerat målgrupperna att ta ställning mot rasism. Även under 
MR-dagarna i Malmö i november arrangerades ett semina- 
rium om hur vi skapar ett mänskligare Sverige i enlighet med 
FN:s konvention mot rasism. Bland åhörarna fanns flera av 
FN-förbundets olika målgrupper representerade.

2016 års pris för insatser för mänskliga rättigheter i Sverige, 
MR-priset, gick till MR-aktivisten Sara Mohammad för  
hennes modiga kamp mot barnäktenskap och för flickors 
rättigheter. FN-förbundets MR-pris instiftades 2014 och delas 
ut årligen i samband med nationaldagen. Valet av MR-pris-
tagaren sammanföll med FN-rörelsens stora intresse för  
flickors rättigheter inom ramen för förbundets projekt Flicka, 
som fortsatte att engagera under året.

Arbetet med Flickaprojektet leder till ökade kunskaper om 
FN:s arbete för att stärka flickors rättigheter samtidigt som 
pengar samlats in, via FN-fonden, till FN:s befolkningsfond i 
Etiopien. Fältarbetet som får stöd handlar om att öka jämställd- 
heten genom att stoppa barnäktenskap och utrota kvinnlig 

könsstympning. FN-förbundets projekt Flicka engagerar hela 
rörelsen. Det finns ett fortsatt stort intresse hos FN-
föreningar, ungdomsambassadörer, goodwill-ambassadörer, 
företag och FN-elevföreningar för att arrangera aktiviteter 
som lyfter flickors rättigheter. 

Under våren deltog personal från FN-förbundet tillsammans 
med representanter från företagspartner på en studieresa till 
Etiopien. Under resan samlades underlag in som har använts 
till materialproduktion och kommunikationsinsatser. Under 
början av året togs även en ny fotoutställning fram som lyfter 
flickors rättigheter. Den har blivit väl använd av både fören-
ingar och skolor. En fototävling med fokus på feminism  
lanserades under våren i sociala medier under benämningen 
#myfeminism, där fokus var att porträttera vad feminism 
betyder för den enskilda personen. ”Fotografera feminism” 
samlade människor från hela landet och avslutades med en 

vernissage på Lava Kultur-
huset Stockholm där tio 
utvalda bidrag lyftes fram. 
En utställning bestående av 
de utvalda bidragen togs 
fram under sommaren och 
finns tillgänglig för för- 
eningar och skolor att låna. 
Under vårterminen deltog 
FN-förbundet, som tidigare 
nämnts, på gymnasie- 
skoleturnén we_change och  
pratade jämställdhet. Vår 

goodwill-ambassadör Anna Bergendahl följde med oss till 
musikfestivalen Peace & Love i Borlänge, där hon uppträdde 
och diskuterade flickors rättigheter inför publiken på Action 
Square. 

Vi har haft aktiva ambassadörer för projektet Flicka under 
hela året. De utbildas av FN-förbundet och driver sedan egna 
projekt för att sprida information om flickors rättigheter. 
Under sensommaren utbildades åtta nya ungdomar från 
rörelsen till ambassadörer för Flicka. Apoteksgruppen, en av 
våra företagspartner, drev under sommaren en framgångsrik 
kampanj, ”Hej! Vi har mens.”, för att lyfta flickors rättigheter. I 
samband med kampanjen spreds information om Flicka över 
hela Sverige. 

FN-förbundet har vidare varit aktivt i sociala medier under 
året genom olika kampanjer och genom att uppmärksamma 
internationella dagar och händelser. I samband med den inter- 
nationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november 
lanserades en serie kortfilmer där ambassadörer och andra 
aktiva ungdomar inom vår rörelse medverkade. Filmerna 
fokuserade på flickors och kvinnors rättigheter i relation till 
de globala målen. Under året växte vår sida Stoppa barn- 
äktenskap på Facebook med drygt 4 400 följare. Sidan  
samlade vid årsskiftet ca 18 000 följare.  

”FN-förbundet spelar en viktig roll  
i arbetet med att förena människor  

som tillsammans vågar stå upp  
mot hatet. Fortsätt med det! ”

Alice Bah Kuhnke, kulturminister
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Under 2016 har Svenska FN-förbundet bedrivit internationellt utvecklingssamarbete med sju av våra 
systerförbund runt om i världen. Tack vara detta har verksamheten utvecklats och stärkts för FN-
förbunden i Georgien, Armenien, Sydafrika, Tanzania, Zimbabwe och Demokratiska republiken Kongo. 
Ett nytt samarbete har även inletts med FN-förbundet i Liberia. 

FN-rörelsen globalt  

2016 var sista året i en treårig projektperiod för Svenska FN-
förbundets två internationella program: Confidence Building 
Programme (i samarbete med FN-förbunden i DR Kongo, 
Georgien och Armenien) samt Millennium Development 
Goals to Sustainable Development Goals Programme (i sam-
arbete med FN-förbunden i Tanzania, Sydafrika och Zimbabwe). 
Programmen har finansiering av Sida via Forum Syd. 

Som en del av samarbetet i södra Kaukasien hölls under året 
en konferens med ungdomar från regionen. Där fick deltagar-
na redovisa de 13 projekt som de genomfört i Georgien, 
Armenien och Azerbajdzjan och samtidigt utbyta värdefulla 
erfarenheter med varandra. Detta trots ökade spänningar på 
grund av att konflikten i enklaven Nagorno-Karabach flam-
made upp i början av 2016. Vidare har FN-förbundet i 
Armenien utökat sitt arbete med mänskliga rättigheter till två 
nya regioner som har tagit emot flyktingar från konflikten i 
Nagorno-Karabakh. 

I DR Kongo har folkgruppen Mbuti för första gången deltagit 
i det provinsiella folkforum som FN-förbundet i landet 
(UNA DRC) arrangerar i Goma, norra Kivu. Detta är en po-
sitiv utveckling då mångfalden av olika etniska grupper ökar 
och folkforumet får möjlighet att utvecklas när det kommer 
till förtroendeskapande åtgärder.  Sju etniska grupper deltog, 
diskuterade olika säkerhetsproblem för sina samhällen och 
lämnade rekommendationer för hur man kan förbättra  
skyddet av befolkningen. Vidare har UNA DRC gett stöd åt 25 
före detta barnsoldater så att de kunnat påbörja sin återan-

passning in i samhället.  Problematiken med återanpassning 
är stor i östra DR Kongo, men genom opinionsbildning och 
dialog med skolmyndigheterna, sociopsykologiskt stöd och 
dialog med barnen och lokalsamhället, har man nått ett  
lyckat resultat. 

För att stödja UNA DRC:s påverkansarbete och uppmärk-
samma den oroande utvecklingen i landet med kränkningar 
av mänskliga rättigheter och bristande demokrati, bjöd 
Svenska FN-förbundet in Cissa Wa Numbe, generalsekre- 
terare för UNA DRC, till Sverige i september. Cissa Wa Numbe  
fick träffa parlamentariker, Forum Syd, UD, Sida och represen- 
tanter från svenska civilsamhällsorganisationer som arbetar i 
DR Kongo. Svenska FN-förbundet har efter besöket även 
startat ett nätverk för svenska organisationer som verkar i DR 
Kongo, för att tillsammans genomföra aktiviteter relaterade 
till utvecklingen i landet. 

I november granskades Zimbabwe av FN:s råd för mänskliga 
rättigheter inom den så kallade UPR-processen. Med anled-
ning av detta gjorde FN-förbundet i Zimbabwe (ZUNA), 
tillsammans med andra zimbabwiska civilsamhällsorganisa-
tioner, en översyn av hur Zimbabwe följt upp de 130 rekommen- 
dationer som man fick i samband med FN:s granskning av 
landet i oktober 2011. Tillsammans med 70 andra organisa- 
tioner har en gemensam parallellrapport lämnats till FN:s råd 
för mänskliga rättigheter. Inspirerade av Svenska FN-förbundet  
har ZUNA även påbörjat ett pilotprojekt för jämställdhet. Med  
hjälp av tolv exemplar av Chimamanda Ngozi Adichies bok 
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”Alla borde vara feminister”, och en översättning av den till-
hörande lärarhandledning som Svenska FN-förbundet tagit 
fram, ska frågan lyftas i undervisningen på två skolor i 
Harare. 

FN-förbundet i Tanzania (UNAT) har haft en ledande roll i 
landet i arbetet med Agenda 2030 och de nya  
globala målen för hållbar 
utveckling. Förbundets arbete 
med klimatanpassning har 
också fortsatt att utvecklats, 
senast genom verktyget 
Right(s) Way Forward. Denna 
metod är framtagen av Forum 
Syd och används för att ge-
nom civilsamhällets kraft 
förändra situationen på plats, 
med särskild fokus på hållbar-
het och jämställdhet. UNAT 
har engagerat mindre organisa-
tioner i ett projekt för att följa 
upp processerna i landet som är relaterade till Agenda 2030 
och har även börjat bygga en nationell plattform för civilsam-
hällsorganisationer i samarbete med Africa Philanthropic 
Foundation. 

I Sydafrika fortsätter arbetet med Living Spirit Project, i sam-
arbete med hållbarhetsinstitutet på Stellenbosch universitet, 
som handlar om att underhålla den permakulturträdgård som  
byggts upp i Kayamandis kåkstad. I Liberia har ett projekt för 
att främja kvinnors politiska deltagande inletts i Nimba County.   

Svenska FN-förbundet skickade under året fyra unga med-
lemmar för att praktisera hos våra systerförbund i Georgien, 
Armenien, Tanzania och – nytt för i år – Zimbabwe. Efter fyra  
månader utomlands har de rest runt i Sverige och berättat om  
sina upplevelser och erfarenheter. Praktikanterna har föreläst 
vid ett stort antal av landets FN-föreningar och FN-skolor. För  
första gången har de även bokats in som föreläsare vid Sveriges  
största lärosäten i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. 

På det globala planet ingår Svenska FN-förbundet till- 
sammans med över 100 andra i FN-förbundens världsfedera-
tion WFUNA (World Federation of United Nations 
Associations). Både WFUNA och Svenska FN-förbundet har 
konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc, 
vilket ger möjlighet att lägga fram förslag till rådet och delta 
som observatörer i officiella FN-möten och konferenser.

Svenska FN-förbundets 
ordförande Aleksander 
Gabelic är vice ordförande i 
WFUNA och deltog till-
sammans med förbundets 
dåvarande generalsekreterare  
Linda Nordin i WFUNA:s  
exekutivkommittés möte 
som hölls i New York den 
13-14 maj. Vid WFUNA:s 
exekutivkommittés möte 
den 9-10 september deltog 
Aleksander Gabelic. Den 19 

oktober hölls en ceremoni i Luxemburg för att fira WFUNA:s 
70-årsjubileum i vilken Svenska FN-förbundets styrelseleda-
mot Gabriel Bake deltog.

På regional nivå samverkar de europeiska FN-förbunden inom  
WFUNA:s European UNA Network. Syftet med nätverket är 
att underlätta samordning och informationsflöde kring aktivi- 
teter och opinionsbildande arbete, att ha kontakter i Bryssel 
med företrädare för kommissionen och Europaparlamentet 
samt med FN-kontoret i Genève. Nätverket arbetar även aktivt  
för att starta upp nya FN-förbund och stärka redan befintliga. 
På nätverksmötet i Bryssel 26-27 september deltog Svenska 
FN-förbundets tillförordnade generalsekreterare Jens Petersson. 

Generalsekreterarna för de nordiska FN-förbunden träffades 
den 7-9 juni för den årliga nordiska GS-konferensen där de 
utbyter erfarenheter och idéer. Konferensen hölls i Reykjavik 
och generalsekreterare Linda Nordin samt ordförande 
Aleksander Gabelic deltog.

”Nu vet jag att saltvattenintrång  
orsakas av klimatförändringar och  

att trädplantering är ett bra sätt  
att mildra effekten av problemet.”

Khamisi Silima, sekreterare i  
ett lokalt kooperativ på  

ön Pemba i Tanzania
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Svenska FN-förbundet har drygt 6 000 individuella medlemmar som är organiserade i FN-föreningar  
och FN-distrikt. Många, inte minst studenter, vill engagera sig för en bättre värld inom den svenska FN-
rörelsen. Dessutom är 85 riksorganisationer anslutna till FN-förbundet som ett uttryck för stöd åt FN-
tanken. 

Den svenska FN-rörelsen

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

Två inspirationsträffar arrangerades under året för att stärka 
den lokala verksamheten, den ena i Göteborg och den andra i 
Södertälje. Utvärderingarna visar att deltagarna tycker att den 
här typen av träffar är viktiga. Dels ger de konkreta verktyg 
och skänker inspiration och nytändning. Dels skapar de gemen- 
skap och ger möjlighet till fortbildning. FN-förbundets personal  
och förbundsordförande Aleksander Gabelic har regelbundet 
besökt FN-föreningar för att bidra till deras engagemang och 
uppmuntra till arbete med FN-förbundets fokusfrågor.

Ett annat sätt för FN-förbundet att stödja den lokala verksam- 
heten är genom ekonomiskt stöd som FN-föreningar och 
FN-distrikt har möjlighet att söka. 30 föreningar och distrikt 
valde 2016 att söka ”årligt projektbidrag” för att bedriva olika 
lokala projekt. Därutöver sökte 12 föreningar ett särskilt bidrag  
för ungdomsverksamhet. Resultatet blev manifestationer, före- 
läsningar, studiecirklar, FN-rollspel och seminarier som  
sammantaget medförde att många människor nåddes av FN- 
relaterade aktiviteter i sitt närområde, arrangerade av männi-
skor från orten. Ämnena för dessa arrangemang hade stor 
spridning och handlade till exempel om Agenda 2030, inte-
gration för nyanlända, Syrien och ”skyldighet att skydda”.

Liksom tidigare år uppmärksammade många inom den lokala  
FN-rörelsen olika internationella FN-dagar, inte minst inter-
nationella kvinnodagen den 8 mars, FN-dagen den 24 oktober  
och de mänskliga rättigheternas dag den 10 december. Flera 
föreningar har också deltagit i samarbetsprojekt med andra 
aktörer på sin ort och har på så sätt tillfört ett FN-perspektiv i 
olika sammanhang. Många har då valt att lyfta fram FN-
förbundets projekt och fokusfrågor. Flera samarbeten mellan 
FN-föreningar har dessutom ägt rum runt om i landet.

För att kunna fånga upp behov och önskemål som finns hos 
våra FN-föreningar har en utvärdering av 2016 års verksam-
het genomförts. I svaren kan vi se att många lyckats väl med 

att sätta en lokal prägel på globala frågor. Genom verksamhets- 
brev och personlig kontakt får de kontinuerligt tips och stöd 
av förbundets organisationssekreterare i detta. I undersök-
ningen kom även fram att vårt projekt Flicka är det som våra 
FN-föreningar har arbetat mest med under 2016. 

FN-förbundet har som målsättning att genomgående integrera  
ett ungdomsperspektiv i verksamheten och i detta syfte till-
sätts årligen en referensgrupp bestående av sex engagerade 
ungdomar från hela landet. Referensgruppen bidrar med syn- 
punkter och idéer till kansliets handläggare och planerar till- 
sammans med ungdomssekreteraren UNg-helgen, förbundets  
största ungdomsaktivitet. Den arrangeras varje år av FN-
förbundet och är en träff för unga medlemmar och FN-
skolelever runt om i landet. Aktiviteten fungerar som en  
mötesplats för unga engagerade personer och tanken är att 
det ska vara ett tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter och 
lära sig mer om FN. I år var temat Agenda 2030 och omkring 
60 unga medlemmar deltog i årets upplaga, UNg16, som gick 
av stapeln i maj på Sida Partnership Forum i Härnösand. 

En viktig resurs och tillgång för att sprida ungdomsengage-
mang lokalt är FN-förbundets ungdomsansvariga. En ungdoms- 
ansvarig är en ung person som har till uppgift att samordna 
ungdomar i sin FN-förening. För att kunna bistå de ungdoms- 
ansvariga med ett bra och kontinuerligt stöd har ungdoms- 
sekreteraren på FN-förbundet en ständig kommunikation 
och dialog med dem genom besök, utskick, mejl och andra 
typer av kontakter. Vidare har FN-förbundet varje höst anord- 
nat en träff för dem där möjlighet getts att utbyta erfarenheter,  
inspirera varandra och få konkreta tips. Med tanke på FN-
föreningarnas geografiska spridning anordnades 2016 tre 
mindre regionala träffar, i stället för en större i Stockholm, 
vilket bidrog till att 27 ungdomsansvariga hade möjlighet att 
delta. Träffarna ägde rum i Växjö, Göteborg och Stockholm.

Under året har ungdomar i våra FN-föreningar bidragit med 
viktiga och kreativa insatser. Bland annat har Uddevalla FN- 
förenings ungdomssektion skapat en kortfilm om Projektet 
Minor. I filmen visas en fjärilsmina inför olika barn som får 
frågan “vad tror du att detta är?”. Budskapet är att hälften av 
alla som skadas av minor är barn och att allas hjälp behövs 
för att få en minfri värld. Filmen har fått en fantastisk sprid-
ning och har bland annat visats på Facebook cirka 4 700 
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gånger. Lunds FN-förenings ungdomssektion anordnade under  
året populära diskussionsträffar och workshops, bland annat 
en paneldebatt tillsammans med näringslivet om Agenda 
2030 som drog över 100 personer. Uppsala FN-förenings ung- 
domssektion uppmärksammade i sin tur den internationella 
kvinnodagen 2016 med att kombinera en filmkväll med ett 
konstprojekt. 

Genom en aktiv närvaro på sociala medier lyckas FN-förbundet  
nå många unga både inom 
och utanför vår rörelse. 
Ungdomssekreteraren är 
verksam på bland annat 
Facebook (UNg FN-
förbundet), Twitter (@
SFNUNg) och uppdaterar 
vår blogg UNg-bloggen 
med aktuella FN-frågor, 
tips på engagemang och 
information om vår egen 
rörelse.  Under 2016 ökade 
antalet följare på alla våra kanaler utom UNg-bloggen. Vi  
introducerade också mer videokommunikation i kanalerna, 
och ger ungdomsverksamheten mer utrymme på förbundets 
gemensamma Instagramkonto. 

I samband med FN-dagen i oktober anordnades traditions-
enligt vårt årliga seminarium inför FN-dagen. I år var temat 
FN och Sverige och hur den svenska säkerhetsrådsplatsen 
kan bidra till en fredligare värld. Utrikesminister Margot 
Wallström var huvudtalare. Seminariet direktsändes av SVT 
Forum och ca 250 personer var på plats. Flera av dem som 
besöker våra seminarier är anställda på någon av de anslutna 
riksorganisationerna.

Många engagerade medlemmar och andra intresserade har 
även gått kurser inom ramen för vårt utbildningsprogram 
FN-ABC. Inom detta erbjuder vi kurser i Göteborg, Malmö, 
Stockholm och Umeå. A-kursen är en grundkurs i FN-kunskap.  

B-kurserna är fortsättningar på grundkursen och erbjuds 
inom de tre sakområden som både FN och FN-förbundets 
verksamhet är indelad i, nämligen fred och säkerhet, utveck-
ling och mänskliga rättigheter. En C-kurs i form av en vecko-
lång studieresa till FN-städerna New York och Genève genom- 
fördes under året. 

Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän gick 2016 
till den svensk-italienske FN-diplomaten Staffan de Mistura, 

som sedan 2014 är FN:s 
särskilda sändebud i 
Syrienkonflikten.  
De Mistura har under 
fyra decennier tjänat 
världsorganisationen på 
högsta nivå genom bland  
annat chefsuppdrag i 
flera FN-organisationer 
och länder. De Mistura 
fick priset dels för sitt 
mångåriga FN-engage-

mang, dels för sina ansträngningar att verka för en fredlig  
lösning av konflikten i Syrien. 

För nionde året i rad utsågs Årets FN-supporter som denna 
gång blev Birgit Ericsson, en sann medmänniska och freds-
kämpe. Genom Tingsryds FN-förening har hon bland annat 
engagerat sig i FN-förbundets projekt Minor och Skolmat. 
Föreningen har även bedrivit insamlingar för att hjälpa  
behövande i ett flertal länder runt om i världen.

FN-förbundet har under året samverkat med våra anslutna 
riksorganisationer på många olika sätt. Riksorganisationerna 
har medverkat i debattartiklar, engagerat sig i insamlings- 
projekten och deltagit i våra kampanjer. En särskild träff om 
möjligheter till engagemang anordnades för dem i början av 
året. Många av dem har också deltagit i vårt nätverk för mänsk- 
liga rättigheter, MR-nätverket, och skickat representanter till 
olika kurser och seminarier.

”Under ungdomsansvarigträffen fick jag  
inspiration och pepp att fortsätta engagera 
mig i FN-frågor. Jag fick också många bra 

tips på hur man skapar intresse.” 
Deltagare i ungdomsansvarigträff 2016
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Under året har skolverksamheten reformerats för att i ännu högre grad sätta fokus på elevengagemang, 
nätverkande mellan skolorna och på Svenska FN-förbundets specifika kompetens. Allt fler elevföreningar 
och lärare har deltagit i vår nysatsning på Aktion FN, med fyra aktivitetspaket per år. Över 230 elever på 
FN-skolor var med och arrangerade aktiviteter. De uppger i vår årliga utvärdering att de engagerat fler än 
13 000 elever i sina aktioner för en bättre värld.

Skolverksamhet

För att inspirera elever och lärare till engagemang i våra fokus- 
frågor satsar Svenska FN-förbundets skolverksamhet särskilt 
på FN-rollspel och på vårt djupgående långsiktiga samarbete 
med certifierade FN-skolor. Därutöver tar vi fram skolmaterial,  
arrangerar seminarier och föreläsningar, deltar på mässor 
samt erbjuder utbildning och erfarna ordförande till gymnasie- 
skolors FN-rollspel runt om i landet.

Vårt årliga nationella FN-rollspel SweMUN arrangerades för 
fjärde gången, denna gång i samarbete med vår FN-skola 
Karolinska Gymnasiet i Örebro. 150 elever och 20 lärare från 
olika gymnasieskolor i Sverige samlades under tre dagar i 
april och debatterade konflikten i 
Burundi, rätten till asyl, urfolks 
rättigheter, minor, kvinnor i 
fredsprocesser, barnäktenskap, 
könsstympning och klimatför-
ändringar. 

Under året producerades bland 
annat ett nytt FN-rollspel om barn  
på flykt som med hjälp av färdiga 
rollkort underlättar för skolor att 
arrangera FN-rollspel i sin under- 
visning. Genom att simulera ett säkerhetsrådsmöte, med 
verkliga FN-möten som modell, ges eleverna på kort tid in-
blick i hur FN arbetar och i de aktuella frågor och utmaning-
ar som FN står inför idag. FN-förbundet har under 2016 även 
fortsatt att stödja FN-rollspel på universitetsnivå. 

Nyhetsbrevet Skoltips skickades ut fyra gånger under året till 
ca 900 lärare som arbetar med globala frågor. Här ger vi tips 
på utbildningar, skolmaterial och metoder för att i undervis-
ningen ta upp frågor som kvinnors rättigheter, rasism, skyldig- 
het att skydda samt de nya globala målen. 

Sedan 2007 kan gymnasieskolor ansöka hos FN-förbundet om  
att bli en certifierad FN-skola för att utveckla en global profil 
i samarbete med oss. Under 2016 har vi reformerat utbudet 
till våra FN-skolor för att ge mer utrymme för elevers engage- 
mang i globala frågor och för skolornas nätverkande med 
varandra. Genom reformen ska certifieringens innehåll bli 

mer unikt och tydligt samtidigt som vi vill skapa en gemen-
sam aktiv lärplattform för alla lärare på våra FN-skolor. FN-
elevföreningarnas verksamhet prioriteras högt tillsammans 
med inspiration och stöd till skolorna när det gäller att delta i 
och arrangera FN-rollspel. Med reformen vill vi även lyfta att 
våra FN-skolor är en viktig del av den svenska FN-rörelsen. I 
detta sammanhang uppdaterades även projektets grafiska profil  
så att den går i linje med övrig verksamhet på FN-förbundet. 
En ny logotyp, folder och film producerades för att underlätta 
kommunikation om vad FN-skola innebär, såväl externt i skol- 
världen som inom FN-rörelsen och på FN-skolorna. 

Under 2016 fanns det 31 certi-
fierade FN-skolor varav en ny i 
Malmö, Värnhemsskolan. Alla 
skolor från föregående år valde 
att fortsätta samarbetet och 
utvärderingen visade att skolor-
na var mycket nöjda med det. 
För att uppmärksamma det 
viktiga arbete som sker ute på 
FN-skolorna delar vi varje år ut 
priset ”Årets FN-lärare”. Elever, 
skolledning och kollegor på FN- 

skolor kan nominera en lärare som med nyskapande projekt 
eller långsiktigt arbete verkar för att öka kunskap, engagemang  
och förståelse för globala frågor på skolan. 2016 års FN-lärare 
blev Magnus Jinnefelt på FN-skolan Agnebergsgymnasiet i 
Uddevalla. 

För att stärka elevengagemanget på FN-skolorna beslutade vi 
under året att fyra gånger per läsår skicka ut Aktion FN-paket,  

”Har blivit otroligt taggad. Gillar  
att ungdomar träffas i sådana  
här sammanhang. Mer sånt!”

Elev på kick-off  
för FN-elevföreningar
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2016 var ett händelserikt år för Svenska FN-förbundets insamlingsverksamhet. Vi nådde våra insamlings-
mål med god marginal, mycket tack vare gott samarbete med våra företagspartners och stora bidrag från 
bland annat PostkodStiftelsen. En av flera höjdpunkter under året var när FN-förbundet tillsammans med 
Apoteksgruppen fick pris för Årets företagssamarbete av branschorganisationen FRII.

Insamling  

Svenska FN-förbundet bedrev under 2016 insamling genom 
insamlingsstiftelsen FN-fonden till särskilt utvalda FN-projekt  
i fält som saknar resurser. De insamlade medlen går till tre 
projekt som vart och ett representerar FN:s tre pelare: fred 
och säkerhet (Minor), utveckling och fattigdomsbekämpning 
(Skolmat) samt mänskliga rättigheter (Flicka). FN-fonden 
samlade även in bidrag till FN:s humanitära insatser i sam-
band med naturkatastrofer och väpnade konflikter. 2016 gick 
detta stöd till FN:s livsmedelsorgan WFP (World Food 
Programme) och dess arbete med matbistånd i och omkring 
Syrien samt i Etiopien. FN-fondens 90-konto är beviljat av 
Svensk Insamlingskontroll.

Under 2016 nådde vi vårt insamlingsmål med marginal. Totalt  
samlade vi in 8,3 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört 
med föregående år. Detta resultat var möjligt att uppnå myck-
et tack vare framgångsrika samarbeten med våra företags-
partners och stiftelser. Engagemanget hos våra FN-föreningar  
och hos enskilda individer i samband med kriget i Syrien och 
närliggande områden var också mycket viktigt för att uppnå 
vårt insamlingsmål.

I mars genomfördes en resa till Etiopien där företagsrepresen- 
tanter tillsammans med personal från FN-förbundet fick se 
delar av det fältarbete som de insamlade medlen går till. Där 

med start hösten 2016. Med hjälp av dessa får FN-elevföreningar  
chansen att sprida information och skapa engagemang för 
FN och en bättre värld. Varje paket innehåller ett förslag på 
en ny aktivitet, material som behövs för att genomföra aktionen  
samt förslag till elever och lärare på fördjupning i det aktuella 
ämnet. Under hösten 2016 genomfördes Aktion FN för de 
globala målen och mot rasism.

För att inspirera eleverna till egna aktiviteter ute på FN-
skolorna arrangerar FN-förbundet även temadagar om FN:s 
fältarbete. Elevföreningarna på skolorna ges kontinuerligt stöd  

via en kontaktperson på FN-förbundet, tips på aktiviteter 
genom ett nyhetsbrev och via en resursbank på hemsidan. 
Varje år arrangeras även en kick-off på nationell nivå för alla 
FN-elevföreningar i syfte att inspirera och stärka deras arbete. 

I slutet av 2016 deltog vi med informationsbord och ett semi-
narium på MR-dagarna i Malmö. Seminariet presenterade 
hur vi som organisation kan inspirera till elevers engagemang 
för en bättre värld och genomfördes tillsammans med läraren 
Malin Fogelström och två av hennes elever från FN-skolan 
Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.  
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fick vi bevittna vilken viktig verksamhet både UNFPA (FN:s 
befolkningsfond) och WFP (FN:s livsmedelsprogram) be- 
driver på plats, och hur betydelsefull både skolmaten och 
arbetet mot barnäktenskap och könsstympning är för de 
människor som tar del av projekten.

Inom ramen för projektet Minor samlade FN-förbundet via 
FN-fonden in pengar under året som gick till att röja minor, 
förstöra minlager och ge utbildning till människor som lever i 
mindrabbade områden. De insamlade medlen gick till FN:s 
minröjningsservice UNMAS (United Nations Mine Action 
Service) och dess arbete i Demokratiska Republiken Kongo.   

Projektet Skolmat bedrivs 
i samarbete med FN:s 
livsmedelsprogram WFP. 
Insamlade medel går till 
gratis skolmat till barn 
som lever under fattiga 
förhållanden i Etiopien. 
Skolmatsprogrammet har 
visat sig vara en av FN:s 
mest framgångsrika in- 
satser för att bekämpa fattig-
dom och öka antalet barn som går i skolan. Under vår resa i 
mars 2016 kunde vi konstatera att skolmaten är oerhört betydel- 
sefull för barnen, både för att de ska bli mätta och för att de 
ska orka ta till sig kunskap, men också för att öka chanserna 
att föräldrarna skickar dem till skolan överhuvudtaget. 

Genom projektet Flicka samlade FN-fonden 2016 in pengar 
till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter. I sam-
arbete med FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar vi i dags-
läget aktivt mot könsstympning och barnäktenskap genom 
att stödja ett konkret projekt i Afarregionen i Etiopien, men 
också genom informationsspridning och opinionsbildning i 
Sverige. I augusti 2016 kom den positiva nyheten att tre sam-
hällen i Afarregionen, tack vare vårt projekt Flicka, har fördömt  
barnäktenskap och könsstympning. Detta offentliga avstånds-
tagande visar att Flicka-projektet spelar en avgörande roll för 
FN:s möjligheter att arbeta för flickors och unga kvinnors 
rättigheter.  Det är glädjande att se att en sådan förändring är 
möjlig och att FN-förbundet, tack vare våra givare, kan vara 
med och bidra till konkreta framsteg. Ett extra stort tack vill 
vi rikta till Radiohjälpen som tack vare ett stort bidrag i hög 
grad bidrog till denna viktiga förändring.

En annan avgörande händelse under året var när Postkod-
Stiftelsen skänkte tre miljoner kronor till FN-förbundet som 
stöd till WFP:s katastrofarbete, i form av matbistånd, i Etiopien.  
Detta var det största enskilda bidraget som vi tog emot under 
året och det var mycket välkommet med tanke på den kris 
som uppstått i landet på grund av långvarig och svår torka.

I april vann FN-förbundet och Apoteksgruppens kampanj 
”Hej Snippan” utmärkelsen Årets företagssamarbete när 

branschorganisationen Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd, FRII, belönade de bästa insatserna under året vid Insam-
lingsforum. Denna glädjande händelse gav ytterligare synlig-
het åt Flickaprojeket i olika medier. Som ett led i vårt samarbete  
med Apoteksgruppen lanserade vi sedan sommarkampanjen 
”Hej! Vi har mens.”. Inom ramen för denna kampanj såldes en 
röd tampongask, med texten ”Mens – helt enkelt”, där 10 kronor  
per ask gick till Flicka.

Tack vare vårt samarbete med SNÖ of Sweden har vi under 
2016 kunnat fortsätta sälja det populära armbandet mot barn-
äktenskap till förmån för Flicka-projektet. Vår julkampanj 

fokuserade även detta 
år på att nå ut med 
information om arm-
bandet.

Andra företag som 
också bör uppmärk-
sammas särskilt för sitt  
stöd till FN-förbundet 
2016 är Barista Fair 
Trade Coffee och 
O’Learys Trademark 

som båda genom sina medarbetares engagemang har samlat 
in stora bidrag till Skolmat. Vi har även fått stöd under året på 
olika sätt från KPA Pension, Pizza Hut, Aller Media, Smaka 
på Stockholm, Mediekompaniet och Norra Brunn som var 
med och arrangerade eventet ”Stå upp för flickor” under led-
ning av vår goodwill-ambassadör Zinat Pirzadeh.

Varje bidrag gör skillnad, så FN-förbundet och Insamlings-
stiftelsen FN-fonden riktar ett stort och varmt tack till alla 
som bidragit till viktig verksamhet i fält under 2016!

”FN-förbundets projekt Flicka har skapat  
ett stort engagemang bland alla medarbetare 
som haft lätt att finna sympati för projektet. 

Här ser vi dessutom att vi kan göra skillnad!”  
Maria Mårfält, kommunikationschef  

på Apoteksgruppen





























U N I T E D  N A T I O N S  A S S O C I A T I O N  O F  S W E D E N
postadress Svenska FN-förbundet, Box 15115, 104 65 Stockholm · besöksadress Skolgränd 2 · tel 08-462 25 40 · e-post info@fn.se · webb www.fn.se

address United Nations Association of Sweden, P.O. Box 15115, SE-104 65 Stockholm, Sweden· phone  +46-8-462 25 40 · e-mail info@fn.se






