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1. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Elin Hedkvist

Det har gått nästan 73 år sedan USA släppte två atombomber över de Japanska städerna Hiroshima
och Nagasaki 1945. Mer än 170 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar som
spreds vid detonationen har fortsatt skördat tiotusentals liv bland följande generationer sedan dess.
Sedan 1945 har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot mänskligheten. Ett hot som befästes
av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag
finns mer än 15 000 kärnvapen och flera av dessa står i beredskap att kunna avfyras inom loppet av
några minuter. Många av dagens vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945.
Redan 1946 antog FN:s generalförsamling en resolution för att eliminera kärnvapen. 1970 trädde
ickespridnings-avtalet (NPT) i kraft. Ett avtal som förbinder de erkända kärnvapenstaterna – USA,
Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Kina – att nedrusta sina kärnvapen. Trots att NPT:n har
lyckats bra med att förhindra spridning av kärnvapen har de däremot inte kärnvapenstaterna levt upp
till sitt åtagande att nedrusta sina befintliga arsenaler. Utifrån detta växte processen om en konvention
som förbjuder kärnvapen fram.
7 juli 2017 röstade 122 stater på FN:s högkvarter i New York igenom ett avtal som förbjuder
kärnvapen, FN:s konventionen om förbud mot kärnvapen. Sverige deltog aktivt under FN
förhandlingarna, som löd under FN:s generalförsamling, och röstade ja till avtalet som antogs med
stående ovationer. Sverige har dock ännu inte skrivit under eller ratificerat avtalet.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Avtalet sluter cirkeln med förbud
mot massförstörelsevapen och FN:s mål att förbjuda särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka och folkrättens principer under Genèvekonventionen. Om ett kärnvapen kommer till
användning igen finns det inget en stat eller internationell organisation skulle kunna göra för att
hantera de humanitära konsekvenserna.
FN-förbundet måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera målsättningen om
en kärnvapenfri värld.
YRKANDE
Med ovanstående motivering föreslår IKFF därför att kongressen beslutar:
att
att

FN-förbundet ska aktivt verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s konvention
om förbud mot kärnvapen.
FN-förbundet genom offentliga uttalande tillkännager att man ställer sig bakom
att Sverige signerar och ratificerar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1, föredragande Niklas Carlsson
Svenska FN-förbundet delar motionärens syn på kärnvapen som ett oacceptabelt och ständigt
närvarande hot mot mänskligheten. Vi har krävt – och fortsätter att kräva – stöd till flera olika
nedrustningsinitiativ för att möta detta hot. Ett av dessa är den nya konventionen som binder de stater
som ansluter sig till ett förbud mot kärnvapenanvändning i alla former. Detta är ett positivt steg i
riktning mot ett totalt förbud mot alla slags inhumana vapen, där kärnvapen är det värsta exemplet.
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Som folkrörelse står Svenska FN-förbundet bakom FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och vi
har redan upprepat krävt att Sverige ska signera och ratificera konventionen.
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet spelar som folkrörelse en oerhört viktig roll i
nedrustningsarbetet internationellt. Deras nedrustningsprogram ”Reaching Critical Will” har t ex i
decennier varit den ledande kunskapskällan för de som vill följa och påverka
nedrustningsförhandlingar.
Vi är glada att ha IKFF som ansluten riksorganisation och tacksamma över deras arbete för
kärnvapennedrustning även på det nationella planet. Ibland har vi också agerat tillsammans genom
åren, vi har haft gemensamma seminarier, vi har stått bakom samma upprop o s v. Svenska FNförbundet ämnar även framöver att ställa sig positiv till sådana inviter och också ta egna initiativ i
nedrustningsfrågan, inklusive att fortsatt kräva svensk anslutning till den nya kärnvapenkonventionen.
För oss är dock detta en fråga bland många och en fråga där andra organisationer, som IKFF, är bättre
lämpade att vara mest aktivt drivande.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att
att

anse motionens första yrkande besvarat
bifalla motionens andra yrkande
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2. Svensk ratificering av FN-konventionen mot kärnvapen
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Svensk ratificering av FN-konventionen mot kärnvapen
Falu FN-förening, FN-förbundets Daladistrikt, Köpings FN-förening
Helge Sonntag

Förbundets huvudfråga 2018 - Svensk ratificering av FN-konventionen mot kärnvapen
Bakgrund:















Kärnvapen är vår civilisations ödesfråga. De internationella kärnfysikernas organisation
Science och Security Board bedömer nu att "möjligheten för en global katastrof är mycket stor
och handlingar för att minska risken för en sådan måste genomföras mycket snabbt".
Antingen avskaffar vi kärnvapnen eller avskaffar de oss!
FN är på banan. Samtidigt som spänningarna i världen skärps och många stater trampar på
FN-stadgan så kämpar FN. Den stora uppslutningen kring kärnvapenkonventionen kan bli
starten för den globala massrörelse som är nödvändig för att tvinga världens kärnvapenmakter
på reträtt.
Nobelpriset ger legitimitet. Årets fredspris lyfter såväl FN som de internationella
civilsamhällets möjligheter att driva kärnkraftsförbudet i alla länder.
Sverige kan! I Sverige finns en överväldigande folklig opinion för ett kärnvapenförbud. Vi är
också övertygade om att det gäller opinionen inom alla partier. Om konventionsfrågan kan
lyftas i valrörelsen kommer fler partiledningar att tvingas klargöra och ompröva sin inställning
till ratificering.
Sverige har nyckeln! Sverige har själv varit med i förarbetet till konventionen och har
historiskt haft en unik roll i FN:s Freds- och avspänningsarbete. Med sin alliansfrihet kan
Sverige spräcka västs konventionsbojkott och visa vägen för fredsrörelsen i Europa!
Svenska FN-förbundet är motor. Vårt förbund är en självständig och ideell organisation som
är lojal endast med FN och FN:s stadga. Det ger oss både en stor moralisk styrka och ett stort
ansvar. Vi behöver inte vara rädda att beskyllas för särintressen. Vi kan bli en stark röst i
valrörelsen och genom att åstadkomma en offentlig valdebatt säkra en svensk ratificering.
Kärnvapnens avskaffande handlar i grunden om demokrati. Hur kan vi tillåta att en enda
enskild person ska ha rätten att på egen hand sätta igång ett krig som förintar hela
mänskligheten?
En förbundskampanj! Tiden mellan vår kongress och valet den 14 september är en viktig men
kort period och det gäller att frågan får lyftkraft i den offentliga debatten. Efter valet ska den
nya riksdagen ta ställning för eller emot ratificering och då behöver den en stark opinion i
ryggen!
Fram till riksdagsbeslut behöver hela förbundet lägga annat arbete åt sidan för att kunna
koncentrera arbetet på konventionen, centralt, regional och lokalt.
Kampanjmaterial måste utarbetas för att studeras och diskuteras i vår egen organisation anställda, distrikt, lokalföreningar - men också för nå alla anslutna riksorganisationer,
tidningar, radio, TV, sociala medier och alla partier och riksdagsledamöter. Samarbetet med
alla andra organisationer som arbetar för en ratificering behöver snabbt komma igång. Bäst
vore om förbundsledningen redan innan kongressen kan börja förbereda detta. Debatter i hela
landet behöver organiseras med deltagande av såväl centrala som lokala representanter för
förbundet där riksdagspartierna får redovisa sin inställning.
Kärnvapenförbudet har ett totalt stöd i förbundet och jag är övertygad att ett bra
kampanjmaterial skulle resultera en stor aktivitet i föreningarna. Den här frågan skulle
vitalisera och förankra förbundet och locka till oss nya unga människor.

YRKANDE
Jag föreslår därför att kongressen beslutar
att
arbetet för svensk ratificering av FN-konventionen mot kärnvapen blir förbundets
huvudfråga under det kommande året.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2, föredragande Niklas Carlsson
FN-förbundet har under kongressperioden genomfört flera aktiviteter till förmån för
kärnvapenförbudet och en svensk ratificering av detta samt följt den nationella och internationella
debatten.
Svenska FN-förbundets styrelse håller med om mycket av det som står i motionens brödtext.
Förbundet har därför flera gånger uttryckt sitt stöd för kärnvapenförbudet och uppmanat till en svensk
ratificering, bland annat genom en debattartikel som undertecknades tillsammans med 19 andra
organisationer och 5 individer som publicerades i Göteborgs-Posten, och uppmuntrat till engagemang
i frågan genom ett Aktion FN-paket för en svensk ratificering av kärnvapenförbudet till alla våra FNskolor. Förbundet var även aktivt i samtalen med Utrikesdepartementet inför förhandlingarna om
kärnvapenförbudet och lyfte fram våra åsikter och uppmanade till en stark svensk position i
förhandlingarna.
Att genomföra en kampanj i frågan inför riksdagsvalet eller göra detta till förbundets huvudfråga
under det kommande året är däremot inte möjligt eller lämpligt.
Det finns, som förbundsstyrelsen också konstaterar i svaret på motion 1 flera organisationer i Sverige
som har detta som huvudfråga och som har arbetet med frågan i åratal. Några är dessutom våra
riksorganisationer. Vi bör därför beakta vad vi kan tillföra i arbetet med frågan i förhållande till hur
mycket vi tillför i de frågor vi har som huvudfrågor i dagsläget. FN-förbundet har en unik roll i vårt
arbete för mänsklig säkerhet och skyldighet att skydda samt för ett starkare svenskt stöd till FN:s
fredsarbete där vi bland annat driver frågan om FN-insatserna och fredsbyggande arbete. Vi är också
rätt ensamma i att arbeta mot ett annat inhumant vapensystem, personminorna. Vi är vidare den
svenska organisation som jobbar mest för att stärka krigsförbrytardomstolen ICC. Lägg till detta att vi i
dagsläget även arbetar framgångsrikt med Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd, en fråga där alla
lokalföreningar blivit erbjudna ett besök med föreläsning av kanslipersonalen. Något som flera tackade
ja till under hösten och vintern. Allt detta arbete gör skillnad och påverkar direkt och indirekt FN:s
arbete och Sveriges arbete i FN. Skulle FN-förbundet också aktivt driva kärnvapenfrågan i större
utsträckning än vad vi redan gör så sker det på bekostnad av bland annat ovan nämnda arbete.
FN-förbundet bör fokusera på att verka inom de områden där vi efter flera års arbete kan gör och gör
verkligt skillnad, både i den svenska strategin för FN och inom själva FN. Under vår paroll för en
bättre värld bör vi fokusera våra resurser där de gör mest skillnad.
Med det sagt så kommer vi fortsatt att göra insatser som de vi gjort under den senaste
kongressperioden. Fortsatt kan också FN-föreningar söka årligt projektbidrag för att bedriva arbete för
ett kärnvapenförbud och de aktiviteter och material FN-förbundet redan producerat står till rörelsens
förfogande. Men vi har inte resurser att göra detta till en huvudfråga för förbundet.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motion 2
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3. Kampanj för ratificering av FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Kampanj för ratificering av FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen
Lerums FN-förening
Bertil Sandén

Kampanj för ratificering av FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen
Vi människor utgör ett allvarligt hot mot allt liv på jorden genom vår påverkan av klimat/miljö samt
vår bristande vilja och förmåga att lösa konflikter utan våld. Allt fler nationer skaffar sig kärnvapen
och har redan hotat att använda kärnvapen i en konfliktsituation. Opålitliga, maktberusade ledare ökar
dessutom risken för att falska och missuppfattade larm kan utlösa ett förödande kärnvapenkrig.
Derför har i juli 2017 en överväldigande majoritet av världens nationer i FN, bland annat Sverige,
beslutat att kärnvapen helt skall förbjudas. Hittills har dock endast ett fåtal länder signerat eller
ratificerat fördraget om kärnvapenförbud. Sveriges regering och riksdag, som ännu tvekar, utsätts för
sändiga påtryckningar från stormakter, som vill fortsätta förlita sig på ett missilförsvar med
kärnvapenstridsspetsar.
Den internationella kampanjen mot kärnvapen (ICAN) fick Nobels fredspris 2017 för sin kamp för att
avskaffa kärnvapen. En Sifo-undersöknings visar att 86% av Sveriges befolkning är positiva till
ratificering, 8% är emot och 6% har ingen åsikt. Medborgare skall ha en levande kunskap för att kunna
övertyga valda politiker att följa folkets vilja. Vi äger jorden som ett arv från våra födda och ofödda
barn. Vi förvaltar detta arv väl när vi skapar hopp om fred och rättvisa i en värld utan kärnvapen!
YRKANDE
Jag förslår därför
att
att

kongressen beslutar uppdra åt Svenska FN-förbundets styrelse att initiera en
riksomfattande kampanj för att Sveriges riksdag skall besluta om att ratificera FN:s
fördrag om förbud mot kärnvapen, samt
kongressen beslutar uppdra åt styrelsen att med en början före riksdagsvalet hösten
2018 ta fram och distribuera kampanjmaterial för Sveriges ratificering av ett FN:s
världsomfattande kärnvapenförbud.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3, föredragande Niklas Carlsson
Såsom beskrivet i förbundsstyrelsens svar på motion 1 och 2 har FN-förbundet redan genomfört flera
aktiviteter till förmån för kärnvapenförbudet och en svensk ratificering av detta samt följt den
nationella och internationella debatten. FN-förbundet kan väntas göra liknande aktiviteter framöver.
Att genomföra en kampanj i frågan inför riksdagsvalet är däremot inte möjligt. Det är endast cirka tre
månader mellan kongressen och riksdagsvalet, vilket även inkluderar semestertider. Att ta fram en väl
genomarbetad kampanj med material och information som lokalföreningar kan använda sig av är ett
arbete som kräver mer tid för att bli bra. En annan anledning till att en förbundskampanj vid denna
tidpunkt är problematisk är att regeringen håller på att utreda frågan och deras svar förväntas komma
den 31 oktober. Före detta datum är det enda vi kan säga att Sverige måste ratificera avtalet samt varför
vi tycker det i största allmänhet, något som kongressperiodens axplock av aktiviteter visar att vi redan
gör. Det skulle därför inte vara försvarbart att lägga de resurser som krävs för att skapa en sådan
kampanj när möjligheterna att påverka konkret och konstruktivt är begränsade.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motion 3
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4. Det är dags att förbjuda alla kärnvapen
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Det är dags att förbjuda alla kärnvapen
Kristianstads FN-förening
Jan Lindelöf

Den 7 juli 2017 skrevs historia då majoriteten av FN:s medlemsstater antog ett förbud mot kärnvapen.
Processen har varit lång och grundar sig i det humanitära initiativet och den humanitära
utfästelsen som till stor del har förändrat debatten om kärnvapen med start 2010. Efter decennier av
tekniska, abstrakta, diskussioner om kärnvapen har såväl kärnvapenstater som kärnvapenfria stater på
senare tid behövt förhålla sig till mänsklig säkerhet, humanitär rätt och humanitära konsekvenser av
kärnvapenanvändning.
Detta har skapat en mer inkluderande och öppen kärnvapendebatt inom vilken trycket på
kärnvapenstaterna att nedrusta har ökat. Situationen har utgjort ett unikt tillfälle att ta nya steg för
nedrustning och utveckla den internationella rätten kring kärnvapen genom ett förbudsavtal.
Samtidigt har situationen på Koreahalvön eskalerat hotet om användning av kärnvapen i konflikter
och både USA och Ryssland utvecklar sina taktiska kärnvapen.
FN-förbundet har alltid stått för fred och säkerhet runt om i världen och vi har alltid stått för
människor lika rätt och värde.
När det kommer till att skriva under ett förbud mot kärnvapen går det väldigt långsamt i den svenska
regeringen. Frågan ska utredas i långbänk. USA trycker på för att Sverige inte ska skriva på. Vår
regering har inte skrivit under avtalet ännu fast utrikesministern har givit sitt muntliga stöd.
Nobels fredspris delades den 10 december ut till organisationen ICAN som är den internationellt
ledande civilsamhälleliga aktören i kampen för ett förbud mot kärnvapen reglerat i internationell rätt,
enligt norska Nobelkommittén. Applåderna ville inte ta slut när Beatrice Fihn, ICAN:s
generalsekreterare och Setsuko Thurlow, som vid 13 års ålder överlevde bombningen av Hiroshima
och sedan vigt sitt liv åt att berätta om kärnvapen, mottog diplom och medalj.
2020 är det femtio år sedan NPT, icke-spridningsfördraget, skrevs på. Detta år sker en
högnivåkonferens och då måste bl a Sverige se till att nödvändiga nedrustningssteg tas.

Vi vill se en värld fri från kärnvapen!
YRKANDE
Kristianstads FN-förening vill:
att
FN-förbundet än tydligare och gärna i samverkan med andra kärnvapenmotståndare
agerar mot kärnvapen generellt men nu närmast för att Sverige ska underteckna det
kärnvapenförbud som världens regeringar kom överens om den 7 juli 2017.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4, föredragande Niklas Carlsson
FN-förbundet har under kongressperioden genomfört flera aktiviteter till förmån för
kärnvapenförbudet och en svensk ratificering av detta samt följt den nationella och internationella
debatten. Vidare så håller FN-förbundet med om mycket av det som står i bakgrunden till motionerna.
Förbundet har därför flera gånger uttryckt sitt stöd för kärnvapenförbudet och uppmanat till en svensk
ratificering, bland annat genom en debattartikel som undertecknades tillsammans med 19 andra
organisationer och 5 individer som publicerades i Göteborgs-Posten, och uppmuntrat till engagemang
i frågan genom ett Aktion FN-paket för en svensk ratificering av kärnvapenförbudet till alla våra FN10

skolor. Förbundet var även aktivt i samtalen med Utrikesdepartementet inför förhandlingarna om
kärnvapenförbudet och lyfte fram våra åsikter och uppmanade till en stark svensk position i
förhandlingarna.
Vi ser framför oss att vi har all anledning att fortsätta göra insatser för kärnvapennedrustning, dels
generellt, men som motionären betonar också när debatten om svensk ratificering av just den nya
kärnvapenkonventionen böljar som bäst.
Vi förhåller oss också öppna och lyhörda till förslag om samverkan från andra kärnvapenmotståndare,
inte minst IKFF (se motion 1) men också Svenska Läkare Mot Kärnvapen (SLMK). Dessa
organisationer har haft frågan högst, eller mycket högt, på sina agendor i åratal.
Vi bör därför, såsom förbundsstyrelsen också argumenterade under motion 2. beakta vad vi kan
tillföra i arbetet med frågan i förhållande till hur mycket vi tillför i de frågor vi har som huvudfrågor i
dagsläget.
FN-förbundet har en unik roll i vårt arbete för mänsklig säkerhet och skyldighet att skydda samt för ett
starkare svenskt stöd till FN:s fredsarbete där vi bland annat driver frågan om FN-insatserna och
fredsbyggande arbete. Lägg till detta att vi i dagsläget även arbetar framgångsrikt med Sveriges roll i
FN:s säkerhetsråd, en fråga där alla lokalföreningar blivit erbjudna ett besök med föreläsning av
kanslipersonalen. Något som flera tackade ja till under hösten och vintern. Allt detta arbete gör
skillnad och påverkar direkt och indirekt FN:s arbete och Sveriges arbete i FN. Skulle FN-förbundet
också aktivt driva kärnvapenfrågan i större utsträckning än vad vi redan gör så sker det på bekostnad
av bland annat ovan nämnda arbete. FN-förbundet bör fokusera på att verka inom de områden där vi
efter flera års arbete kan gör och gör verkligt skillnad, både i den svenska strategin för FN och inom
själva FN. Under vår paroll för en bättre värld bör vi fokusera våra resurser där de gör mest skillnad.
Motionären vill att FN-förbundet än tydligare (vår kursivering) ska arbeta med kärnvapenfrågan.
Förbundsstyrelsen anser att förbundet redan agerat tydligt. Vi har ställt oss bakom upprop för att
Sverige skulle ställa sig positivt till det nya kärnvapenförbudet. Vi har på egen hand uppvaktat den
svenska delegationen vid förhandlingarna om kärnvapenförbudet. Vi har visat uppskattning för att
Sverige röstade för avtalets tillkomst och vi har därefter krävt att Sverige ska ansluta sig till det. Vi
kommer att fortsätta sådant arbete, men vi har inte resurser att göra det än tydligare.
Vi kan också fortsatt stödja hugade FN-föreningar att driva denna fråga. Det går till exempel att söka
årligt projektbidrag för att bedriva arbete för ett kärnvapenförbud och de aktiviteter och material FNförbundet redan producerat finns till rörelsens förfogande.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motion 4
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5. För ett demokratiskt FN
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

För ett demokratiskt FN
Stenungsund, Tjörn & Orust (STO) FN-förening, Karlstad FN-förening,
Sotenäs FN-förening, Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt
Petter Ölmunger

FN:s styrelseformer behöver demokratiseras för att vi som mänsklighet bättre ska kunna
hantera våra globala ödesfrågor. För att göra organisationen mer legitim och effektiv behövs
det en direkt politisk kanal för hela världsbefolkningen, som kan representera mänskligheten
i stort och som kan återspegla demokratins grundidé om alla människors lika värde och röst.
Parlamentet är demokratins hjärta. Upprättandet av ett FN-parlament är därför nyckeln till ett
mer demokratiskt FN.
Ett pragmatiskt och redan nu genomförbart steg på vägen mot ett framtida demokratiskt
FN-parlament kan vara att upprätta en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Detta
förslag drivs sedan 2007 av UNPA-kampanjen och har de senaste åren vunnit allt starkare
och bredare stöd. UNPA-kampanjens appell har skrivits under av ca 1500 parlamentariker
från mer än 100 av FN:s medlemsstater och av ett stort antal FN-tjänstemän, akademiker,
nobelpristagare och representanter och aktivister från civilsamhället. Även många NGOs har
tagit ställning för UNPA-förslaget, som t.ex. det tyska FN-förbundet och FN-förbundens
världsfederation (WFUNA). På vår förbundskongress i Göteborg 13-14 juni 2015 beslutade
sig även Svenska FN-förbundet för att uttrycka ”stöd för UNPA-kampanjens förslag att det
upprättas och gradvis utvecklas ett demokratiskt FN-parlament” .
Värt att notera är även att FN:s oberoende rapportör för främjandet av en rättvis och
demokratisk internationell ordning, Alfred de Zayas, särskilt har lyft fram UNPA-förslaget i en
rapport från 2013 med “konkreta och pragmatiska” rekommendationer för en mer rättvis och
demokratisk världsordning. I samma anda publicerades 2012 häftet Reform Proposals – For
a Democratic UN and the Rule of Law av Svenska FN-förbundet och Dag Hammarskjöld
Foundation. De reformförslag som publikationen lyfter går tillbaka på den mångårige
FN-tjänstemannen Erskine Childers skrifter. Childers, som tragiskt dog plötsligt i en
hjärtattack i samband med WFUNA:s 50:e kongress, i augusti 1996, bara fem månader efter
att han själv utsetts till organisationens generalsekreterare, skrev 1994 i en text som han
kallar “Ett FN för alla våra barn”:

“Vi behöver en Förenta Nationernas parlamentariska församling, där våra direktvalda
representanter kan granska och bidra till de exekutiva regeringarnas verksamheter. De
behöver hjälp. De som har agerat dubbelmoraliskt behöver veta att denna planetens
medborgare är alldeles i närheten och håller uppsikt, redo att avslöja allt oetiskt
internationellt uppförande. Exekutiva regeringar som ämnar följa FN-stadgan och främja alla
dess demokratiska mål behöver det extra mod som de skulle få ut av att ha en sådan
församling i sammanträde i rummet bredvid. Att skapa en sådan församling skulle förstås
innebära en enorm utmaning, men det har även många av de framsteg som vi har förmått
göra i våra internationella relationer de senaste 50 åren… Nu måste vi fortsätta framåt med
vår jätteuppgift att bygga ett demokratiskt Förenta Nationerna, för att göra denna värld trygg,
rättvis och hållbar, för alla dess barn.”
För att kunna upprätta en parlamentarisk församling inom FN behöver en grupp av
progressiva medlemsstater lyfta och driva denna fråga. Sverige skulle kunna ingå i och leda
en sådan grupp. Men för att det ska hända behöver civilsamhället sätta press på våra
politiker. Vi behöver mobilisera folket för ett demokratiskt FN, och Svenska FN-förbundet
borde ta täten för en sådan rörelse.
YRKANDE
Därför föreslår vi Svenska FN-förbundets kongress:
12

att
att

med beaktande av 2015 års kongressbeslut, ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
söka och pröva olika vägar för att stärka och bredda stödet för UNPA-kampanjen,
såväl nationellt som globalt.
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att initiera ett långsiktigt och strategiskt projekt,
förslagsvis under rubriken “För ett demokratiskt FN”, som utöver frågan om ett
FN-parlament även kunde rymma andra relevanta verksamheter i syfte att göra FN
mer demokratiskt.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5, föredragande Gabriel Bake
Förbundsstyrelsen delar andan i motionen. Svenska FN-förbundet har som bärande devis ”ett starkare
och bättre FN”. Det innebär att förbundet arbetar löpande för ett mer demokratiskt, transparent och
effektivt FN som handskas väl med både förtroendekapital och ekonomiskt kapital. FN-förbundet
arbetar på många områden för att driva FN-organisationen i önskvärd riktning. Några exempel är
följande:
 FN-förbundet var en del av den internationella kampanjen ”One for 7 billion” inför valet av ny
generalsekreterare 2016. För första gången hölls utfrågningar av samtliga kandidater både i
generalförsamlingen och i fora utanför FN.
 FN-förbundet stödjer den nye FN-chefen Guterres reformagenda som handlar om bland annat
förstärkning av utvecklingssystemet, ett nytt kontor för antiterrorism och skärpta åtgärder mot
sexuella övergrepp som begås av FN-anställda.
 FN-förbundet har välkomnat och samarbetar med det FN-nätverk som sedan ett par år finns i
Sveriges riksdag. Förbundets parlamentarikerresor till FN:s fältarbete i olika länder ger våra
folkvalda en bild av FN:s verksamhet och därmed också av hur förbundets humanitära
insamlingsprojekt ger resultat i praktiken.
 FN-förbundet stödjer utvecklingen mot ökad öppenhet och transparens i FN:s olika
verksamheter, till exempel tv- och webbsändningar från generalförsamlingen, säkerhetsrådet
och MR-kontorets olika verksamheter.
 FN-förbundet verkar för större folkligt inflytande i FN och har vid flera tillfällen protesterat
mot medlemsländers försök att utestänga det civila samhällets organisationer.
FN-förbundet står, som motionären noterar, bakom den internationella appellen för upprättandet av
en parlamentarisk församling inom FN. Av redogörelsen ovan och av diskussionen vid 2015 års
kongress framgår att förbundet i egenskap av folkrörelse betonar civilsamhällets organisationer och
deras möjligheter att komma till tals i FN-sammanhang. Förbundet lägger också resurser på att öka
kunskapen och engagemanget i FN-frågor hos olika målgrupper i Sverige, inte minst i grupper där
kunskapen är begränsad. I en tillvaro med ändliga resurser menar styrelsen att det är rätt prioritering
för förbundet i egenskap av nationell folkrörelse med internationellt engagemang.
Även om vi kan dela visionen om ett FN med en demokratiskt vald parlamentarisk församling så inser
vi att vägen dit är väldigt lång. Vi anser inte att det är kostnadseffektivt att lägga så mycket tid och
energi på det arbetet som motionärerna önskar. Vi lägger hellre energin på punkterna ovan.
Avslutningsvis vill vi påpeka att det också finns en samarbetsorganisation som i delar påminner om
UNPA's idé. Den Interparlamentariska unionen (IPU) är en organisation där 173 av världens
parlament är medlemmar. Organisationen, bildad 1889, arbetar bl a för att främja dialog och kontakt
mellan parlamentariker och för fred, demokrati och multilateralt samarbete. IPU har ett nära
samarbete med FN och observatörsstatus i FN:s generalförsamling.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motion 5
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6. Grundbidragen till FN-distrikten
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Grundbidragen till FN-distrikten
Karlstad FN-förening
Sten-Åke Mollmyr

Under möten och samtal med valda representanter i Värmlands FN-distrikt
har vi funnit att FN-distriktet har svårigheter att få sin ekonomi att vara i balans. Under 2017 har
distriktet vädjat om bidrag från oss/de föreningar som är aktiva i Värmland. Vi konstaterar att i ett
distrikt med långa avstånd bör man kunna ersätta sina ledamöter med resekostnader de gånger man
måste mötas för att samtala, planera och genomföra aktiviteter eller arrangemang. Därför tycker vi att
det bör vara självklart att distrikten likaväl som lokala föreningar skall kunna söka och erhålla ett
grundbidrag från FN-förbundet.
YRKANDE
I vår motion föreslår vi att kongressen beslutar
att
att

FN-distrikten skall kunna söka och erhålla ett årligt grundbidrag
Förbundskongressen uppmuntrar distrikten att se som sin uppgift att stimulera
till lokala arrangemang och där förutsättningar finns till regionala samlingar
under FN-dagen/veckan.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6, Niklas Carlsson
I november 2014 kommunicerade förbundsstyrelsen sitt beslut att höja grundbidraget till FNföreningarna från 2 000 kr till 3 000 kr och samtidigt avskaffa möjligheten för FN-distrikten att söka
bidrag. Beslutet motiverades med att distrikten utformat sin verksamhet på väldigt olika sätt. Några hade
en central roll i att hålla samman och engagera FN-föreningarna i sitt län, medan andra inte hade en
sådan roll eller var vilande.
Att begära att ideella krafter håller två administrativa nivåer vid liv ansågs inte försvarbart i en tid där
många gånger samma personer var de som skulle ansvara för engagemanget på såväl distrikts- som
föreningsnivå och förbundets finansiärer ställde allt högre krav på finansiella redovisningar. Det fanns
ingen bakomliggande avsikt att avskaffa fungerande distrikt. Däremot fanns en avsikt att ge FNföreningar som redan saknade distriktsnivån samma ekonomiska möjligheter som sina föreningsvänner
med fungerande distrikt. Med det ökade stödet till föreningarna, som i alla distrikt med fyra eller fler
fungerande FN-föreningar innebar ett totalt resurstillskott, skulle de FN-föreningar som så ville kunna
finansiera verksamhet i sitt distrikt med sina ökade anslag.
Förbundsstyrelsen ser positivt på att motionärens förslag att göra lokala arrangemang där förutsättningar
finns till regionala samlingar under FN-dagen/veckan.
Förbundet behöll också möjligheten för distrikten att söka årliga projektbidrag för att finansiera sådana
eller andra aktiviteter i distriktet, en bidragsform som i dagsläget tillåter ansökningar på upp till 20 000 kr.
Förbundsstyrelsen öppnade också i samband med bidragsförändringen ovan möjligheten även för FNföreningar utan distrikt eller FN-föreningar som vill samverka över distriktsgränserna att söka
projektmedel.
Dock anser förbundsstyrelsen att varje distrikt eller annan form av samverkan mellan FN-föreningar ska
besluta om sådana arrangemang själva. Förbundets uppgift bör istället vara att underlätta föreningars,
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distrikt och andra medlemmars strävan att engagera sig genom att tillhandahålla aktivitetsförslag och
finansiella bidrag till projekt och nätverkande för ett livskraftigt lokalt engagemang.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionens första yrkande

att

anse motionens andra yrkande besvarat med hänvisning till förbundsstyrelsens
yttrande
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7. Utökat stöd för samarbeten mellan föreningar i olika distrikt
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Utökat stöd för samarbeten mellan föreningar i olika distrikt
Halmstad FN-förening
Vilma Åberg

Som en mindre förening saknas det stöd samt riktlinjer för hur olika föreningar kan arbeta
tillsammans för att nå ut till en större publik. Med anledning av detta förmodar vi att mindre
föreningars arbete kunnat utvecklas om stödet till dessa föreningar ökade.

YRKANDE
Jag föreslår därför att kongressen beslutar:
att

ge i uppdrag till förbundet att utveckla en strategi för att möjliggöra samt förenkla
samarbeten mellan områden.
T ex organisera event där samtliga i respektive styrelse (förslagsvis
region/distriktvis) inbjuds att delta, för att skapa kontakter och samhörighet.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7, föredragande Annelie Börjesson
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är positivt om FN-föreningar samverkar för
att nå ut till en större publik och därmed ge rörelsen ökad synlighet. Att vi hittar former för det är särskilt
angeläget i en tid där lokalföreningar läggs ned och medlemmar förs till andra föreningar än hemorten.
Alla som är engagerade i vårt förbund ska ges en chans att få utlopp för sitt engagemang för FN-tanken.
En aspekt som gör samverkan viktigare idag är att medlemmarna inte är helt jämnt fördelade över landet.
Det flesta återfinns i Stockholm och Skåne samt i Göteborgsregionen. För att behålla en livskraftig
folkrörelse på fler ställen, behövs sannolikt olika typer av stöd från förbundet på olika platser i landet.
Redan idag finns flera instrument för stöd till föreningar som vill samverka. Det är till exempel möjligt att
gå samman och söka Årligt projektbidrag för samverkan över föreningsgränserna. Förbundet ordnar
också inspirationsträffar där flera föreningar som ligger inom samma region kan träffas och utbyta
erfarenheter med varandra och förbundskansliet. Men engagemang kan säkerligen stödjas på fler sätt.
För att stärka lokalföreningarna med rätt stöd på rätt plats avser förbundet att som svar på denna motion
ta fram en strategi för hur förbundet bäst skulle kunna stödja det framtida engagemanget i
lokalföreningarna. Strategin föreslås ta hänsyn till geografiska förutsättningar och möjligheter att
tillgodose tematiska intressen på ett effektivt sätt och medverka till ett växande medlemstal och
samverkan mellan föreningar.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad men hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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8. Internt diskussionsforum
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Internt diskussionsforum
Falu FN-förening, FN-förbundets Daladistrikt
Helge Sonntag

I vår folkrörelse behövs en öppen och fri diskussion om inriktningen och prioriteringen i förbundets
arbete men idag finns inget forum för den. Som det nu är får den inte plats i Världshorisont och inte
på förbundets hemsida. Ett forum behöver skapas för medlemmarna att uttrycka personliga eller
förenings-synpunkter. Det kan göras som en facebokssida för medlemmar eller som en del av
hemsidan med lösenord för medlemmar.
YRKANDE
Jag föreslår därför att kongressen beslutar:
att

förbundsstyrelsen får i uppgift att skapa ett internt diskussionsforum som är
öppet för alla förbundets medlemmar.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 8, Tanja Mitic
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med en öppen och fri diskussion
om FN-förbundets inriktning och prioriteringar och att ett forum behövs för detta. Modern teknik ger oss
bra möjligheter att förbättra kommunikationen mellan medlemmar, föreningar och, distrikt och det
centrala förbundet. Därför har förbundsstyrelsen beslutat om att kansliet under våren 2018 ska skapa en
Facebookgrupp för aktiva medlemmar i förbundet och på detta sätt pröva om detta forum kan möta de
behov som rörelsen har på detta område. Gruppen heter Vi är Svenska FN-förbundet. och administreras
av förbundskansliets organisationssekreterare tillsammans med kansliets innehållsansvariga för
webbfrågor. Sedan ett drygt år tillbaka administrerar kansliets ungdomssekreterare även en särskild
Facebookgrupp för ledarna för ungdomsengagemanget i föreningarna, Ungdomsansvariga i FNföreningar, en grupp med liknande syfte.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

bifalla motionen
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9. Informationsmaterial från FN-förbundet på enkel svenska och engelska samt på arabiska, farsi/dari,
somaliska och tigrinja
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Informationsmaterial från FN-förbundet på enkel svenska och
engelska samt på arabiska, farsi/dari, somaliska och tigrinja.
Gävle FN-förening, Gävleborgs distrikt av Svenska FN-förbundet
Fatima Mohamed-Wiklund och Margareta Björkenstam

FN-förbundet och lokala FN-föreningar träffar ofta nyanlända/ nysvenskar från Syrien, Afghanistan,
Somalia, Eritrea och andra delar av världen och då är det svårt att beskriva verksamheten på ett
begripligt sätt.
För att kunna tillgodose det behov som finns i dagens Sverige behöver FN-förbundet se över sitt
informationsmaterial. Det är av stor vikt att informationen om vår verksamhet och våra projekt
kommer de nyanlända till del. Därför behövs material på enkel svenska och engelska samt arabiska,
farsi/dari, somaliska och tigrinja.

YRKANDE
Vi föreslår därför att kongressen beslutar
att

uppdra åt Svenska FN-förbundets kansli att utarbeta informationsmaterial på
enkel svenska och engelska samt på arabiska, farsi/dari, somaliska och tigrinja.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 9, föredragande Annelie Börjesson
Förbundsstyrelsen instämmer i att nya svenskar/nyanlända är en viktig målgrupp för vår verksamhet.
Svenska FN-förbundet har svenska som arbetsspråk men för att nå denna målgrupp är det klokt tänkt
att vi bör kunna tillhandahålla kortfattad och tydlig information om FN-förbundet på vissa andra
utvalda språk samt på enkel svenska och engelska.
Sådana presentationsblad bör kunna tillhandahållas via vår webbsida så att den som behöver enkelt
kan tillgå dem, ladda ner dem eller skriva ut dem vid behov. Förbundsstyrelsen menar vidare att vi
sannolikt har de språkkunskaper som behövs för projektet i våra egna led att översättningsarbetet
därför ska kunna göras av medlemmar.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

bifalla motionen
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10. Översättning av stadgar till engelska
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Översättning av stadgar till engelska
Växjö FN-förening
Julia Björkdahl och Samuel Larsson

I Växjö är intresset av FN och FN-relaterade frågor stort, bland både svensktalande och
ickesvensktalande personer. Då Svenska FN-förbundets stadgar för närvarande endast finns
tillgängliga på svenska, leder detta till en exkludering av många drivna icke-svensktalande
personer. För att möjliggöra ytterligare engagemang av både svensktalande och
ickesvensktalande personer, föreslår därför föreningen att kongressen beslutar:

YRKANDE
att
att

uppdra åt styrelsen att översätta stadgan till engelska
förslag till uppdaterad stadgar ska föreligga vid kongressen 2021

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 10, föredragande Tanja Mitic

Även om svenska är vårt arbetsspråk så är FN-förbundets stadgar ett så pass viktigt dokument
för de föreningsengagerade att det är rimligt att en korrekt översättning görs tillgänglig på
engelska. Förbundsstyrelsen har undersökt saken och ett sådant översättningsjobb går att få
gjort för cirka 6 000 kronor. Förbundsstyrelsen ämnar avsätta pengar för detta senast i 2019
års budget. Förbundsstyrelsen väljer att tolka motionärens andra att-sats som att det är
översättningen av stadgarna som ska presenteras senast 2021, inte en uppdatering av
stadgarna. Givet att den tolkningen är korrekt föreslår förbundsstyrelsen kongressen:

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

bifalla motionen
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11. Översättning av svenska FN-förbundets verksamhet till engelska
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Översättning av Svenska FN-förbundets verksamhet till engelska
Växjö FN-förening
Julia Björkdahl och Samuel Larsson

I Växjö är intresset av FN och FN-relaterade frågor stort, bland både svensktalande och
ickesvensktalande personer. Då Svenska FN-förbundets hemsida, material, broschyrer och
offentlig information för närvarande endast finns tillgängliga på svenska, leder detta till en
exkludering av många drivna icke-svensktalande personer. För att möjliggöra ytterligare
engagemang av både svensktalande och icke-svensktalande personer, föreslår därför
föreningen att kongressen beslutar:

YRKANDE

att

uppdra åt styrelsen att översätta verksamheten till engelska

att

förslag till uppdaterad stadgar ska föreligga vid kongressen 2021

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 11, föredragande Tanja Mitic
Svenska FN-förbundet har svenska som arbetsspråk. Vi har inte tid och resurser att översätta vår
verksamhet till andra språk generellt sett. Enklare sammanfattningar tror vi oss dock (se annat
motionssvar) kunna få till stånd med hjälp av ideella krafter. I den mån vi finner många som vill hjälpa
oss med just översättningar till engelska så kan kanske även andra översättningar göras, men det får då
vara avhängigt att vi har ideella resurser för det ändamålet.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen
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12. Sveriges ratificering av ILO 169, Konvention om ursprungsfolk och stamfolk i
självstyrande länder
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Sveriges ratificering av ILO 169, Konvention om ursprungsfolk och
stamfolk i självstyrande länder
Lidköpings FN-förening
Kerstin Högsborn

Konventionen vill säkerställa ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin
kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke frivillig assimilering och
diskriminering. Konventionen erkänner ursprungsfolkens behov av att bevara och utveckla identitet,
språk och religion. Den berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter,
egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser.
En svensk ratificering skulle stärka de svenska samernas rättsliga ställning. Den skulle bland annat
medföra rätt till konsultation, värna traditionella marker och stoppa exploatering av skog, land och
vatten.
Sverige har en lång tradition av att engagera sig för svaga och eftersatta grupper och har anslutit sig till
alla centrala konventioner till skydd för minoritetsgrupper m .m. enligt utredaren Sven Heurgren som
fick regeringens uppdrag 1997 att utreda om Sverige kan ratificera ILO:s konvention nr 169 om
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder och vilka åtgärder som i sådant fall är nödvändiga
för att Sverige skall efterleva bestämmelserna (SOU 1999:25). Utredaren bedömer att Sverige kan
ansluta sig till konventionen efter att några åtgärder i lagstiftningen vidtagits.
Av våra grannländer har Norge, 1990 och Danmark 1996 ratificerat konventionen. Finland var på väg
2011 men propositionen förföll den gången på grund av ett nyval.
Då konventionen bygger på principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer, att de även ska
tillämpas på ursprungsbefolkningar, förväntar vi oss att Svenska FN-förbundet stöder kravet att
Sverige snarast ska ratificera ILO 169.
YRKANDE
att

kongressen beslutar att Svenska FN-förbundet aktivt verkar för att Sverige ratificerar
ILO 169

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 12, föredragande Gertrud Åström
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten att Sverige snarast ratificerar ILO
konventionen 169 om ursprungs- och stamfolks rättigheter. Svenska FN-förbundet arbetar sedan lång
tid för ett stärkande av samers rättigheter och ställning som ett ursprungsfolk i Sverige. I detta arbete
har vi särskilt betonat vikten av att den svenska regeringen måste ratificera ILO konventionen 169. Vi
har återkommande lyft kritik om Sveriges brist på agerande i frågan om ett ratificerande av
konventionen till FN, bland annat till FN:s råd för mänskliga rättigheter i den senaste UPR
granskningen 2015. Vi har också vänt oss till FN:s övervakningskommittéer med våra krav om svensk
ratificering av konventionen, mer specifikt till FN:s kommitté mot rasdiskriminering (CERD). Detta
krav har vi framfört nu senast i den parallellrapport som inlämnades till kommittén i mars 2018 samt i
den föregående rapporten som inlämnades år 2013. Vi noterar att kritiken har fått gehör där de senaste
rekommendationerna från både MR-rådet samt FN kommittén mot rasdiskriminering uppmanar
Sverige att ratificera konventionen. Därtill har även flera FN rapportörer om ursprungsfolks
rättigheter framhållit samma kritik och rekommendationer om ett svenskt ratificerande av
konventionen för att garantera samers rättigheter.
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Vidare har Svenska FN-förbundet under flertalet samrådsmöten med Regeringskansliet framfört vårt
krav om att Sverige måste ratificera ILO konventionen till berörda politiker och beslutsfattare. Vi anser
att det är av väsentlig vikt att få så brett stöd som möjligt i frågan och arbetar därför också med andra
svenska civilsamhällsorganisationer, både våra riksorganisationer och inom vårt MR-nätverk, för ett
svenskt ratificerande av konventionen. I vår senaste rapport till FN:s kommitté mot rasdiskriminering
fick vi stöd för vårt krav från över 35 civilsamhällsorganisationer.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad
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13. Förhindra att FN missbrukas
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Förhindra att FN missbrukas
Köpings FN-förening
Ingvar Widell

Händelser sedan FN-förbundets förra kongress 2015 understryker hur viktigt det är att förhindra att
FN missbrukas. Bland annat har vi det senaste året kunnat läsa om att slavhandel numera lär
förekomma i Libyen, vilket har samband med att landet är i kaos sedan 2011 – något FN med
understöd av Svenska FN-förbundet tyvärr banade väg för. Vi finner därför anledning att återkomma
med en motion som efterlyser åtgärder för att liknande saker inte ska upprepas.
Mänskliga rättigheter
Behandlingen av terrormisstänkta personer efter attentaten den 11 september 2001 har visat hur FN
och EU har fattat beslut som kränker grundläggande mänskliga rättigheter (även för personer, som i
efterhand har visat sig vara oskyldiga). De sanktioner som infördes mot personer strider tydligt mot
artikel 10 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. FN-förbundet har tagit ställning
för att personer som tas upp på denna typ av ”terrorlistor” måste få en rättslig prövning, genom
antagandet av en motion 2006.
Det som skett visar dock på risken att FN kan utnyttjas som ett verktyg att kränka mänskliga
rättigheter även i andra fall. FN:s säkerhetsråd har ett mycket brett mandat och alla medlemmar i FN,
dvs i praktiken alla länder i världen, anses skyldiga att följa säkerhetsrådets beslut.
Trovärdigheten i FN-systemet har skadats genom det som skett och det har ännu inte åtgärdats på ett
tillfredsställande sätt. Därför behövs ett fortsatt arbete med frågan.
I ”FN-sanktioner och mänskliga rättigheter eller Hur kunde det gå på detta viset?” av Inger Österdahl,
som finns att läsa på http://svjt.se/svjt/2002/896, framförs att en möjlighet skulle vara att göra FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna till en ”Bill of rights” för FN-organisationen. I så
fall skulle det vara lättare att låta den Internationella domstolen bli den instans som eventuellt
överprövade säkerhetsrådets beslut om riktade sanktioner, hävdas där.
”Responsibility to Protect” (R2P)
Libyen var 2011 första fallet där FN:s säkerhetsråd auktoriserade en militär intervention med
hänvisning till R2P, vilket har lett till ett Libyen i kaos. Allvarlig kritik har framförts mot det som
skedde med Libyen. Bland annat anser Sydafrikas president Jacob Zuma att FN-mandatet
missbrukades. Ola Tunanders bok ”Libyenkrigets geopolitik – humanitär intervention eller
kolonialkrig?” redovisar också mycket tung kritik.
Sverige medverkade i den NATO-ledda attacken på Libyen. Till och med Svenska FN-förbundet har
genom sin ordförande uttalat sig positivt om detta, vilket har kritiserats av bland annat Al Burke (se
www.nnn.se/nordic/americult/nato/warpeace.pdf). Runt sju hundra svenskar har också anmält sin
egen regering med flera för brott i samband med kriget.
Att förhindra missbruk av R2P är uppenbarligen mycket viktigt. Även Svenska FN-förbundet har
anledning att ta närmare del av kritik som riktats mot det som skedde i samband med Libyen-kriget,
för att förbättra sitt eget arbete. Bland annat Al Burke förtjänar ett svar.
Risken för missbruk av R2P hänger samman med att FN:s nuvarande generalsekreterare Ban Ki-Moon
uppges ha ingått ett avtal med USA/NATO 2008, vilket beskrivs som hemligt, olagligt och ett allvarligt
hot mot fred, enligt FN: s förre biträdande generalsekreterare Hans Christof von Sponeck.
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YRKANDE
att

Svenska FN-förbundet uppmanar den svenska regeringen att verka för:
Att mänskliga rättigheter måsta anses utgöra en tvingande yttre gräns för FN:s
säkerhetsråds handlande och att säkerhetsrådet inte lagligen kan fatta beslut som
kränker de mänskliga rättigheterna.
 Att närmare utreda möjligheterna att göra FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna till en ”Bill of rights” för FN-organisationen.
 Att förhindra missbruk av R2P.


att

Svenska FN-förbundet tar närmare del av kritiken mot det som skedde i samband med
Libyen-kriget, för att förbättra sitt eget arbete.

att

Svenska FN-förbundet inom WFUNA uppmärksammar frågorna ovan.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 13, föredragande Marianne Andersson
Svenska FN-förbundet arbetar redan i dagsläget för att Sverige ska stå upp för de mänskliga
rättigheterna och internationell lag i säkerhetsrådet. Vi har upprepade gånger uppmanat regeringen att
i säkerhetsrådet lyfta behovet av ansvarsutkrävande för brott som begås i exempelvis Syrien och
Myanmar och att dessa situationer bör refereras till Internationella brottsmålsdomstolen och vi har
betonat vikten av att systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter måste lyftas i säkerhetsrådet
som en varningssignal för konflikt. Vi ser positivt på att regeringen lyfter skyddet för de mänskliga
rättigheterna och folkrätten som två grundläggande värderingar som genomsyrar Sveriges arbete i
FN:s säkerhetsråd. Sverige lyfter även i programmet för säkerhetsrådsmedlemskapet vikten av att de
sanktioner säkerhetsrådet beslutar om måste genomföras på ett enhetligt och rättssäkert sätt.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör en norm och inte tvingande lag för FN:s
medlemsländer. Efter att FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen 1948 har dock
flertalet internationella konventioner, fördrag och traktat om mänskliga rättigheter som stadgar
huvuddelarna i den allmänna förklaringen utformats och ratificerats av flera länder världen över. Ett
land som ratificerar en konvention är förpliktigad att följa konventionens bestämmelser. Därtill
innehar många konventioner också en bestämmelse som tillåter FN att kontrollera regeringars
uppfyllelse av de fri- och rättigheter i enlighet med konventionen. I enlighet med suveränitetsprincipen
är det dock upp till varje land att själv bestämma sina interna angelägenheter, vilket också inkluderar
ratificerande av konventioner och andra internationella lagar. Detta kan dock begränsas till viss del,
och bland annat med hänvisning till FN stadgans Artikel 1(3) som fastställer skyddet av mänskliga
rättigheterna – ett av FN:s grundläggande syften. I situationer där en stat bryter mot de mänskliga
rättigheterna kan FN därmed ingripa för att skydda ett lands invånare.
Svenska FN-förbundet delar motionärernas vilja att förhindra missbruk av principen skyldighet att
skydda. Det är av yttersta vikt att principen tillämpas på rätt sätt – för att skydda människor från
folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och etnisk rensning – och vi uppmanar regelbundet
regeringen att göra just detta.
Vi har vid flera tillfällen lyft frågan om användandet av principen i Libyen 2011. Vi har då betonat
vikten av att insatsen följs upp med fredsbyggande åtgärder samt uppmanat till en oberoende
utredning av Libyeninsatsen. Vi har också flertalet gånger – både 2011 och senare – påpekat att
militära insatser i sig inte är tillräckliga, utan att det också behövs resurser till fredsbyggande och
återuppbyggnad, humanitärt stöd och hjälp till flyktingar i dessa situationer. En stor brist med
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agerandet i Libyen var just avsaknaden av detta uppföljande stöd, och Svenska FN-förbundet har
återkommande uppmanat till att fler resurser bör läggas på fredsbyggande arbete, inte minst genom
fredsbyggande fonden som inrättades i samband med att man antog principen skyldighet att skydda.
Svenska FN-förbundet har löpande kontakt med WFUNA och andra nationella FN-förbund där vi
uppmärksammar de frågor vi arbetar med, såsom skyldighet att skydda och Sveriges arbete i FN:s
säkerhetsråd.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad
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14. Stärka fackföreningsarbetet
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Stärka fackföreningsarbetet
Östersund FN-förening
Eva Larsson

Fackföreningarna bildades för att MR skulle tillvaratas för arbetstagarna. I Sverige har vi en stark
fackföreningstradition. Idag är fackföreningsrörelsen kraftigt försvagad. Lönerna har övergått från
kollektiva till att bli individuella och arbetstagarna strider mot varandra. Regeringen har gett i uppdrag
till arbetsparterna att komma överens. Detta innebär att kraven på arbetstagarna ökar. Stress,
utbrändhet och psykiska sjukdomar blir resultatet för många arbetstagare som hänvisas till
socialtjänsten när försäkringskassan avslår rätten till sjukpenning.
YRKANDE
Därför yrkar jag
att

FN-förbundets Kongress till regeringen föreslår en utbildning till alla fackföreningar
om MR och alla människors lika värde.

att

FN-förbundet till regeringen tar upp frågan med ILO och uttrycker en vilja att ställa sig
bakom tankarna i motionen och arbeta i motionens syfte.

att

FN-förbundet till WFUNA uttrycker ett stöd till utveckling i alla länder om ett starkt
fackföreningsarbete.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 14, föredragande Tanja Mitic
Förbundsstyrelsen delar motionärens vilja om en stark fackföreningsrörelse som tillvaratar rättvisa
arbetsförhållanden för arbetstagare både i Sverige och internationellt. Både rätten att ingå i
fackföreningar och rätten till anständiga arbetsvillkor stadgas i FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna. Vidare betonar mål 8 i Agenda 2030 vikten av anständiga arbetsvillkor för att uppnå en
hållbar utveckling.
Sverige har historiskt sett haft en stark fackföreningsrörelse. En viktig aspekt i detta är rörelsens
självständighet från statsmakten att tillvarata arbetstagarnas rättigheter. Idag arbetar många
fackföreningar i Sverige med utbildning och med att sprida information om arbetstagarnas rättigheter.
Att uppmana regeringen att istället tillhandahålla uppdraget som åligger fackföreningsrörelsen skulle
riskera den oberoende ställning statsmakten har och riskera arbetstagarnas förtroende för
fackföreningsrörelsen. Vidare arbetar flera fackföreningar som är anslutna riksorganisationer till
Svenska FN-förbundet med utbildning om arbetstagarnas rättigheter. Genom vårt samarbete med
dessa organisationer använder vi rätt kompetens och resurser för att på bästa sätt arbeta med frågan.
Idag arbetar den Internationella arbetsorganisationen (ILO) för sysselsättning, bättre arbetsvillkor och
värnandet om rätten att organisera sig i fackföreningar världen över. I Sverige arbetar den svenska
ILO-kommittén i nära samråd med Sveriges regering för säkerställandet av rättvisa arbetsvillkor och
värnandet av fackföreningslivet. Viktigt att framhålla är den trepartismen som utmärker den
Internationella arbetsorganisationen (ILO). I ILO:s beslutande och verkställande organ deltar
regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer – tre parter med respektive oberoende status
och full rösträtt. Även i detta avseende anser vi det vara väsentligt att just oberoendet för var part
kvarstår för att bibehålla förtroendet och representationen av de olika intressena.
Som en del av WFUNA och vårt samarbete med FN-förbunden i DR Kongo, Tanzania, Zimbabwe,
Georgien och Armenien arbetar Svenska FN-förbundet med att stödja global utveckling i enlighet med
Agenda 2030, inklusive mål 8 om skäliga arbetsvillkor, och för mänskliga rättigheter.
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KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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15. MR
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

MR
Östersunds FN-förening
Eva Larsson

Vi har genom Anders Kompass avslöjanden fått höra talas om våldtäkter och övergrepp av FNpersonal. Detta måste kraftfullt beivras och åtgärdas. FN-soldater måste få utbildning om vad som
gäller när de åker ut på FN-tjänst.
YRKANDE
Därför yrkar jag
att

kongressen till regeringen ger FN i uppdrag att ge utbildning om MR-frågor, och allas
lika värde, till personal som ska ut på FN-tjänst.

att

FN-förbundet ger i uppdrag till regeringen att utreda och åtgärda missförhållanden som
”visselblåsare” lämnar, samt ge ett stöd till dem som blivit utsatta och ge dem
upprättelse.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 15, föredragande Thomas Simonsson
Styrelsen delar helt och fullt intentionerna i motionen. Svenska FN-förbundet har både länge och
tydligt krävt tuffare tag mot sexuella övergrepp som begås såväl av FN-personal mot civilbefolkning
som internt inom FN-organisationen.
För oss FN-vänner är det grundläggande att FN fungerar som det ska och att FN står på människornas
sida. Förbundet stödde aktivt Anders Kompass genom hela den så kallade Kompass-affären och utsåg
honom dessutom till Årets FN-vän 2016 för att visa vår uppskattning för hans agerande.
Kompass har sedermera som bekant helt friats från de anklagelser som riktades mot honom. En
oberoende extern utredning riktade skarp kritik mot FN:s sätt att hantera affären. FN-organisationen
har sedan dess vidtagit flera åtgärder men mer måste göras av både FN:s organisationer i fält, FNsystemet centralt och av medlemsländerna. Det är avgörande för förtroendet för världsorganisationen.
Ett av FN-förbundets främsta krav är att visselblåsare i FN-systemet måste kunna larma om
missförhållanden utan att de riskerar att beläggas med munkavle eller i värsta fall sparkas. Förbundet
har vidare uttryckt sitt stöd för den nye FN-chefen Guterres förslag till hårdare åtgärder mot
sexualförbrytare.
FN-rörelsen fortsätter att vara tydlig i sitt krav att FN lever upp till sin nolltolerans mot sexuella
övergrepp. Det arbete som vi bedriver kan tillsammans med vakna FN-medarbetares insatser och
medias granskning sätta press på FN-ledningen och medlemsländerna att fortsätta åstadkomma
förändringar så att ingen människa ska behöva vara orolig för att FN-utsända missbrukar sin ställning.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

bifalla motionen
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16. Stoppa sexuella övergrepp inom världsorganisationen
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Stoppa sexuella övergrepp inom Världsorganisationen
Örebro Läns FN-distrikt
Tanja Muhli, Hubert Oskarsson och Christina Eriksson

Kanske hade vi föreställningen att ett FN-uppdrag motiverades med större kunskap om Mänskliga
Rättigheter och att handlingar baserades på detta.
YRKANDE
Vi föreslår för framtiden:
att

internutbildning på alla nivåer om policy avseende motarbetande av sexuella
övergrepp och trakasserier sker.

att

utbildning skall bekräftas med "Läst och förstått" av varje aktör.

att

ansvariga inom FN-organisationen öppet redovisar inrapporterade
missförhållanden.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 16, föredragande Marianne Andersson
Styrelsen delar vad den uppfattar som intentionerna i motionen. Svenska FN-förbundet har både länge
och tydligt krävt tuffare tag mot sexuella övergrepp som begås såväl av FN-personal mot
civilbefolkning som internt inom FN-organisationen. Vi har också fört fram konkreta idéer om hur det
ska ske.
Ansvaret för att stävja övergrepp ligger på både FN:s organisationer i fält, FN-systemet centralt och på
medlemsländerna. Åtgärderna kan sammanfattas i tre begrepp: utbildning, förmåga att upptäcka och
rapportera samt juridiska åtgärder för att åtala och döma förbrytare.
Utbildning i jämställdhetsfrågor och icke-diskriminering är varje medlemslands åtagande. Sverige är
här ett föredöme med Försvarsmaktens Nordic Centre for Gender in Military Operations, som
fungerar som ett nav för information, kunskap och erfarenheter kring genusperspektivet i
internationella insatser.
I nästan alla FN-ledda fredsinsatser finns ansvariga som ska ta emot information och rapportera om
misstänkta övergrepp. Dessa måste få både sina länders och FN-systemets fulla stöd att utföra sitt
arbete. FN:s avdelning för fredsbevarande insatser har tagit fram riktlinjer och strategier för
jämställdhet bland annat i syfte att skydda civilbefolkningar från övergrepp. Även i dessa nämns
utbildning i jämställdhet som ett prioriterat område.
FN utreder och kan i förekommande fall stänga av personal från fredsfrämjande uppdrag. Det är
därefter medlemsstaternas ansvar att åtala och döma FN-personal som har gjort sig skyldig till
övergrepp. FN redovisar numera de nationella bestämmelserna för personal som deltar i en
fredsfrämjande insats.
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Allt detta är åtgärder som medger större transparens i frågor som rör sexuella övergrepp. FN-chefen
Guterres har lagt förslag till hårdare åtgärder mot sexualförbrytare som har fått Svenska FN-förbundet
stöd.
Motionen är i delar lite svårtydd varför förbundsstyrelsen väljer att föreslå den besvarad med
hänvisning till ovanstående snarare än bifallen.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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17. Effektivt miljöarbete för alla samhällsmedborgare
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Effektivt miljöarbete för alla samhällsmedborgare
Östersunds FN-förening
Eva Larsson

Miljöarbetet är ett mycket viktigt arbete för freden i världen. Många konflikter uppstår p.g.a.
de minskade naturresurserna, de är inte obegränsade. Vi måste lära oss att använda resurserna
på ett effektivt sätt och att alla medborgare måste delta i detta arbete. Vi måste alla ges
möjlighet till detta.
YRKANDE

Därför yrkar jag kongressen beslutar
att

FN-förbundet till regeringen ger i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet för
ett hållbart långsiktigt miljöarbete som alla medborgare kan delta i.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 17, föredragande Niklas Carlsson

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att miljöarbetet är mycket viktigt och det är
bra att det finns ett stort engagemang för hållbar utveckling i vår rörelse. Svenska FNförbundet har inte mandat att ge Sveriges regering uppdrag, men däremot bedrivs idag
påverkansarbete på nationell så väl som på lokal nivå för genomförandet av Agenda 2030 och
de globala målen. Förutom att flera av de globala målen har direkt koppling till miljö och
naturresurser så är den miljömässiga dimensionen också en av tre dimensioner som
genomsyrar hela agendan och är, precis som den sociala och den ekonomiska dimensionen,
en förutsättning för hållbar utveckling.
Många globala utmaningar kräver lokala lösningar och engagemang. Kommuner så väl som
dess invånare har en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling. Därför inledde Svenska FNförbundet i slutet på 2017 ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med
syfte att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.
Inom ramen för projektet, som sträcker sig fram till och med 2020, kommer det att
genomföras utbildningar för tjänstepersoner och förtroendevalda politiker. Även nytt material
kommer att utvecklas för att stötta och utveckla målgruppens arbete med hållbar utveckling.
Landets FN-föreningar har en viktig roll och möjlighet att mobilisera det lokala civilsamhället
för att driva på det lokala arbetet med Agenda 2030. Föreningarna kan också välja att fokusera
på ett hållbart och långsiktigt miljöarbete för att påverka det lokala och regionala
hållbarhetsarbetet. FN-förbundets kansli kommer även fortsättningsvis stötta föreningarna i
deras arbete och håller på att utveckla nytt material för FN-föreningar som vill arbeta lokalt
med Agenda 2030. FN-föreningarna har också fortsatt möjlighet att söka projektbidrag för
projekt om globala målen.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad men hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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18. FN:s hållbarhetsmål - AGENDA 2030 - en svensk handlingsplan
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

FN:s hållbarhetsmål - agenda 2030 - en svensk handlingsplan
Kristianstad FN-förening
Jan Lindelöf

FNs 17 globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 – antogs av medlemsländerna 2015. Nu är det upp till
världens länder att genomföra målen och delmålen till år 2030. Då krävs att alla – myndigheter,
kommuner och regioner, universitet och högskolor, näringsliv och civilsamhälle samt medborgarna –
bidrar så att vi når målen.
Den svenska Agenda 2030-delegationen kom med sina förslag till regeringen under sommaren 2017
kring hur Sverige ska arbeta för att nå målen, men hittills har regeringen (Ardalan Shekarabi) inte
presenterat någon handlingsplan. Delegationens arbete ska fortsätta till mars 2019.
Delegationen förslog att följande mål skulle prioriteras i Sverige för en hållbar välfärd.







Ett jämlikt och jämställt samhälle
Hållbara städer
En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
Hållbara och hälsosamma livsmedel
Stärkt kunskap och innovation

Bristen på en svensk handlingsplan försvårar arbetet i kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv
och civilsamhälle att på ett samlat sätt arbeta för att målen ska vara uppnådda om 12 år, 2030.
Som pilotkommun kring kommunikationsinsatser kommer Kristianstads kommun tillsammans med
FN-förbundet och FN-föreningen att här engagera sig i arbetet med Agenda 2030 så som hela det
svenska samhället bör göra. Då behövs en handlingsplan.
YRKANDE
Kristianstads FN-förening yrkar att FN-förbundet tillsammans med andra organisationer trycker på
regeringen så att en handlingsplan för Agenda 2030 omgående tas fram som hjälp i arbetet med
agendan i hela det svenska samhället.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 18, föredragande Gabriel Bake
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att Sverige behöver en handlingsplan för
genomförandet av Agenda 2030. Det är mycket viktigt och det är bra att det finns ett stort engagemang
för de globala målen för hållbar utveckling i FN-rörelsen.
Fokus för påverkansarbetet inom förbundets verksamhet för hållbar utveckling gentemot Sveriges
regering har sedan målen antogs i september 2015 varit just på att Sverige ska ta fram en handlingsplan
för Agenda 2030. FN-förbundet har precis som efterfrågas verkat tillsammans med andra
organisationer för att sprida information och väcka opinion, följa upp och bevaka att Sverige och EU
följer upp de åtaganden som gjorts i Agenda 2030 där ett första steg är att ta fram en handlingsplan för
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genomförandet. FN-förbundet har även deltagit i de konsultationer som ligger till grund för den
nulägesanalys som presenterades av Agenda 2030-delegationen och som nämns i motionen.
FN-förbundet har även verkat för att stärka rörelsen och förbundets målgrupper med kännedom och
kunskap för att skapa engagemang för Agenda 2030 Genom exempelvis olika seminarier och
debattartiklar har vi arbetat för att beslutsfattare ska agera för att en handlingsplan tas fram för Sverige.
FN-förbundet är aktiva inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 som sedan 2012
samordnar civilsamhällets gemensamma arbete och bidrag till de globala målen. Inför Sveriges
rapportering till FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling gav arbetsgruppen några
övergripande rekommendationer till regeringen och en handlingsplan efterfrågades. FN-förbundet
var även på plats under mötet för att följa Sveriges rapportering. Även om Sverige ligger bra till för
genomförandet så fortsätter vi enträget att bedriva påverkan kring behovet av att få en handlingsplan
på plats, såväl enskilt som i samverkan med andra organisationer.
Landets FN-föreningar har en viktig roll och möjlighet att mobilisera det lokala civilsamhället för att
driva på det lokala arbetet med Agenda 2030. FN-föreningarna har också fortsatt möjlighet att söka
projektbidrag för projekt om globala målen.
Många globala utmaningar kräver lokala lösningar och engagemang. Kommuner så väl som dess
invånare har en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling. Därför inledde Svenska FN-förbundet i
slutet på 2017 ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med syfte att öka kunskap
och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Inom ramen för projektet, som
sträcker sig fram till och med 2020, kommer det att genomföras utbildningar för tjänstepersoner och
förtroendevalda politiker. Även nytt material kommer att utvecklas för att stötta och utveckla
målgruppens arbete med hållbar utveckling.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad men hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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19. Påskynda arbetet med Agenda 2030 och klimatavtalet samt stärka Sveriges roll i FN
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Påskynda arbetet med Agenda 2030 och klimatavtalet samt stärka Sveriges roll
i FN
Stockholms läns FN-distrikt
Peter Åberg

Sammanfattning:
Svenska FN-förbundet kan påskynda arbetet med Agenda 2030 och klimatavtalet både i Sverige och
globalt genom en kampanj kopplad till "17-kampen" för de globala målen och en halvvägsavstämning
år 2022, på vägen till 2030 (halvvägs till 2030 i Agenda 2030, klimatavtalet och även Addis Abebaöverenskommelsen). Genom att koppla arbetet till 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, som
arrangerades i Stockholm 1972 på Sveriges initiativ, kan förbundet även bidra till att stärka Sveriges
roll i FN i allmänhet och i synnerhet i arbetet med Agenda 2030 och klimatet.
Sverige har historiskt haft en framträdande roll inom FN och är känt för att ligga i framkant inom
hållbar utveckling. En av orsakerna till att vi har ett gott anseende internationellt är att världens första
FN-konferens om hållbar utveckling genomfördes i Stockholm på initiativ av Sverige år 1972.
Stockholmskonferensen samlade 113 länder under mottot "Only One Earth".
Mycket har hänt sedan 1972, men vi har en bra bit kvar till att leva hållbart inom ramen för "Only One
Earth". Med de globala målen har vi en gemensam färdplan som gäller för alla världens länder. Sverige
ligger officiellt 1:a i genomförandet av de globala målen, enligt det SDG-index som mäter
genomförandet runtom i världen. Första meningen i Sveriges rapport till FN:s High-level Political
Forum för Agenda 2030 lyder också: "Sweden wants to be a leader in the implementation of the 2030
Agenda - both nationally and globally."
Sverige har både en möjlighet och ett ansvar att vara pådrivande i frågor som rör en hållbar utveckling
ur det helhetsperspektiv som Agenda 2030 innebär. År 2022 är det halvvägs i Agenda 2030 och
klimatavtalet och det är även 50 år sedan Stockholmskonferensen. Det finns idag många lösningar på
målen, men det är fortfarande "mycket snack och lite verkstad". Med ett kortare perspektiv kan vi öka
takten i "17-kampen" för att nå de globala målen. En kampanj för en halvvägsavstämning eller om
möjligt ett första "Hållbarhets-OS" 2022 (diskussioner pågår med Sveriges Olympiska Kommitté) kan
vi både lyfta fram Sveriges roll i FNs arbete med hållbar utveckling och bidra till att öka takten runtom
i världen. Med digitala hjälpmedel kan Arenor för "17-kampen" hållbar över hela världen, med
Stockholm, Nairoi (UNEP 50 år) och Rio (+30) som noder.
FN-stadgans inledning med "We the people.." gör att en civilsamhälleorganisation direkt kopplad till
FN, som FN-Förbundet, är mycket väl lämpad för att föreslå och tillsammans med andra aktörer driva
en sådan här kampanj. Det skulle göra FN-Förbundet mer känt i Sverige och även bidra till förbundets
uppgift att stärka och reformera FN på global nivå. Stockholms Läns FN-Distrikt var medarrangör när
2022 Initiativet lanserades i Almedalen 2017 och i oktober i Stockholm. Sedan dess har även en
insamlingsstiftelse bildats "2022 Initiative Foundation". Associationen till "17-kampen" och ett
eventuellt "Hållbarhets-OS" passar även väl in med FN-förbundets prisbelönta film med Carolina
Klüft.
YRKANDE
att

en kampanj inleds för att komma så långt som möjligt i 17-kampen redan till 2022

att

ett förslag om en halvvägsavstämning/mid-term review i Agenda 2030 lämnas till FN

att

FN-förbundet ska verka för att ta ledningen blad civilsamhällsorganisationer i
genomförandet av ett 2022 Initiativ i Sverige
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 19, föredragande Gertrud Åström
Svenska FN-förbundets främsta intäktskällor är Sidas kärnstöd och Sidas informations- och
kommunikationsstöd. Inom ramen för avtalen så bedriver vi kommunikation och påverkan för
genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt. Genom
Sidastödet är vi styrda att nå specifika målgrupper där dessvärre målgruppen allmänheten inte är
inkluderad. Vi arbetar framförallt gentemot lärare, elever, medlemmar/FN-föreningar,
riksorganisationer, beslutsfattare samt näringslivsrepresentanter.
Vi producerar informationsmaterial i form av filmer, böcker, foldrar, rollspel, inspirationsmaterial för
arbetet med Agenda 2030 som riktar sig gentemot föreningar samt digitalt material. Vi har även
möjligheten för lokalföreningar att söka projektbidrag för verksamhet kopplat till genomförandet av
Agenda 2030 kopplat till målgrupperna. Vi välkomnar att så många är delaktiga i det här arbetet. Vi
har dessutom 20 ambassadörer för Agenda 2030 som är ute och föreläser och håller i lokala projekt om
globala målen runtom i Sverige i nära samarbete med de lokala FN-föreningarna. De är engagerade på
frivilig basis och innehar uppdraget under ett år.
Vi genomför seminarier och utspel i media kopplat till Agendan i Sverige. På nationell nivå samverkar
FN-förbundets kansli med andra civilsamhällsorganisationer för att bedriva påverkansarbete för att
Sverige ska ta fram en handlingsplan för genomförandet i Sverige samt för att Sverige ska ta ett tydligt
ledarskap för att målen ska nås internationellt. Hittills har vårt arbete varit framgångsrikt.
Målen är oerhört omfattande och utmanade att vår bedömning är att det är orealistiskt att de ska
uppnås före 2030. Idag känner endast 4 av 10 svenskar till de globala målen och att introducera nya
begrepp kopplat till detta anser vi inte gynnar kommunikationsarbetet utan riskerar att bidra till mer
förvirring hos allmänheten. Det är också viktigt att förbundets arbete måste hållas åtskilt från
insamlingsstiftelser och företag som jobbar med initiativet 2022 och därmed inte agerar i förbundets
namn.
När det gäller avstämning kring efterlevnaden av målen i Sverige så bidrar Svenska FN-förbundet till
Sveriges rapportering till FN:s politiska högnivåforum (HLPF), både enskilt och genom
civilsamhällsplattformen CONCORDs arbetsgrupp för Agenda 2030. Svenska FN-förbundet deltog så
sent som i juli 2017 när Sverige rapporterade på HLPF. Genom CONCORD ingick förbundet i den
svenska delegationen. CONCORD har mandatet att samla över 60 organisationer i arbetet med
Agenda 2030 och Svenska FN-förbundet är en aktiv medlem. Inom ramen för det projekt FNförbundet bedriver tillsammans med Sveriges kommuner och landsting så är ambitionen att samverka
lokalt med både föreningar och civilsamhällsorganisationer.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionens första att-sats

att

anse motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande

att

anse tredje att-satsen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande

35

20. Fler medlemmar i Svenska FN-förbundet
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Fler medlemmar till FN-förbundet
Kristianstad FN-förening
Jan Lindelöf

Så här beskrivs Svenska FN-förbundet på sin hemsida.
”OM OSS
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.
Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman
individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och
bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar
och distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för 84 riksorganisationer som är anslutna
till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FNskolor runt om i landet.”
En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara "folk i rörelse" mot vad som uppfattas
som missförhållanden i samhället eller världen[1]. Betoningen ligger på kollektiv handling som
på något sätt försvarar eller önskar förändra sociala förhållanden, helst med en viss uthållighet
över tiden.
Mot bakgrund av den negativa medlemsutvecklingen i FN-förbundet känner vi i Kristianstads
FN-förening oro för vårt förbund som folkrörelse. Enligt uppgift har vi idag ca 5 500
medlemmarsom är 1 000 färre än för två år sedan. Vi går alltså bakåt medlemsmässigt och
med så få medlemmar blir det svårt att kallas för en folkrörelse. Särskilt om man jämför med
andra organisationer av vårt slag, typ Svenska Freds (7000 medlemmar och 8 lokalföreningar),
Rädda Barnen (ca 75 000 medlemmar), Amnesty (ca 100 000 medlemmar och givare) m fl.
Förutom dessa ca 5500 enskilda medlemmar har vi också ett 80-tal riksorganisationer av
skilda slag: fackliga organisationer, handikapporganisationer, bildningsförbund, kyrkliga
organisationer med flera, som sammanlagt representerar miljontals medlemmar. Vi har också
ett 30-tal skolor som medlemmar med massor av elever.
Mot denna bakgrund krävs krafttag för att vi med hjälp av våra riksorganisationer, våra
föreningar och distrikt, våra skolor och vår styrelse samt vårt kansli, kan vända den negativa
medlemsutvecklingen och engagemanget i hela förbundet så att vi med fog kan säga att vi är
en folkrörelse.
Vad kan då göras? En kraftsamling under kongressperioden bör innehålla bl a följande:


Ett mer aktivt och utvecklingsfrämjande styrelsearbete där alla goda krafter och idéer i
styrelsen tas tillvara
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Ett mer transparent förbund där bl a styrelsens diskussioner och beslut förankras i
organisationen och publiceras på hemsidan och i nyhetsbrev etc
Fokusering av frågorna så att vi inte kampanjar alla frågor samtidigt
Ökat samarbete med riksorganisationerna för att använda dessa i
medlemsrekryteringen; många riksorganisationer har distrikt och avdelningar
regionalt och lokalt. FN-distrikten och föreningarna kan samverka med dessa
Stärk föreningarna genom, bl a genom personliga besök från styrelse och kansli
Uppmuntra nätverksarbete bland föreningarna där distrikt inte finns (som i Skåne)
Inför ungdomsrepresentation i styrelsen
Använd FN-skolorna för att få fler medlemmar bland de unga
Skärp kontakterna med befintliga medlemmar och värna dessa genom utskick,
förmåner mm och påminn aktivt om medlemsavgiften i slutet av året och början av
nästa år då medlemsbetalningar sker (många glömmer ofta att betala)

YRKANDE
Mot bakgrund av denna oro över medlemsutvecklingen, yrkar Kristianstads FN-förening
att

kongressen beslutar att under kongressperioden mobilisera hela rörelsen för fler
medlemmar och aktiviteter i syfte att förbundet ska leva upp till att vara en levande
folkrörelse.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 20, föredragande Annelie Börjesson
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det krävs en kraftsamling för att vända den
negativa medlemsutvecklingen och stödja engagemanget i hela förbundet. Förbundet har ambitionen att
göra mycket under kommande period för att stärka vår folkrörelse och göra den ännu mera livskraftig
framöver. Förbundet avser även specifikt vidta många av de åtgärder som motionären föreslår, även om vi
med nuvarande resurser kommer att behöva prioritera ambitionsnivån även hos dessa goda förslag.
De flesta av förslagen i motionärens lista, till exempel de som rör att synliggöra styrelsen, sortera i och
fokusera kampanjarbetet samt stärka föreningarna genom personliga besök från styrelse och kansli, är
exempel på sådant som förbundet redan gör. Förbundsstyrelsen tolkar motionärens förslag som att i de
fall aktiviteterna redan görs, så ska de förbättras och eller utökas och kanske också synliggöras på ett
bättre sätt? Förbundsstyrelsen läser även motionen som ett allmänt påbud att ytterligare prioritera
medlemsrekrytering och föreningsstöd. Detta sammanfaller i hög grad med den på av förbundet redan
inslagna vägen. Förbundet har dock samtidigt förstås sina finansiärer att ta hänsyn till, vilka vill att
förbundet ska lägga stor energi på att lyfta sakfrågor. Det ena behöver dock inte nödvändigtvis stå i
motsats till det andra.
Förbundets fokus på medlemsrekrytering och föreningsstöd tar sig för närvarande följande två uttryck.
1) Medlemsrekryteringsarbetet förstärks under ledning av en relativt ny kommunikations- och
kampanjansvarig, som har en helt nyrekryterad medlemsansvarig till sin hjälp. Deras arbete syftar bland
annat till att ta fram effektiva metoder för rekrytering av nya medlemmar.
2) Samtidigt tar förbundets organisationsutvecklare ett aktivt grepp om det föreningsstärkande arbetet –
att mobilisera folkrörelsen, genom att ta fram en strategi för hur förbundet bäst skulle kunna stödja det
framtida engagemanget i lokalföreningarna. Strategin föreslås ta hänsyn till geografiska förutsättningar
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och möjligheter att tillgodose tematiska intressen på ett effektivt sätt och medverka till ett växande
medlemstal och samverkan mellan föreningar. I detta sammanhang kommer därmed också den
rekrytering som kan kopplas till folkrörelsens egna aktiviteter att beröras. Under perioden kommer
förbundets medlemsutvecklare och organisationssekreterare fördjupa sitt samarbete och söka synergier av
sina respektive uppgifter. Med detta hoppas förbundsstyrelsen att kansliresurserna kan optimeras och på
ett bra sätt kunna bidra till den efterfrågade kraftsamlingen.
I motionen listas ett antal punkter. Vi ser dessa som inpass och idéer som styrelse och kansli ska bära med
sig. Hade de varit formulerade som att-satser så hade vi eventuellt haft mindre synpunkter på ett par av
dem. Nu är de formulerade som förslag som bör finnas med inom kraftsamlingen.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

bifalla motionen
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21. Svenska FN-förbundet bör visa tydligt ställningstagande i fråga om amnesti avseende alla barn
och unga vuxna som ansökt om uppehållstillstånd innan nya tillfälliga asyllagen trädde i kraft
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Svenska FN-förbundet bör visa tydligt ställningstagande i fråga om amnesti
avseende alla barn och unga vuxna som ansökt om uppehållstillstånd innan
nya tillfälliga asyllagen trädde i kraft
Uppsala FN-förening
Mona Strindberg

Svenska FN-förbundet bör visa tydligt ställningstagande angående frågan om amnesti för alla de barn
och unga vuxna som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige innan den tillfälliga lagen trädde i kraft.
Att en ny lag trädde i kraft och tillåts att tillämpas retroaktivt med stora negativa livskonsekvenser för
utsatta människor borde engagera Svenska FN-förbundet.
YRKANDE

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 21, föredragande Gertrud Åström
Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för flyktingar och migranter från olika
konflikthärdar. Enskilda migranters öden väcker engagemang och framkallar medmänsklighet. Det är
välkommet.
För Svenska FN-förbundet, och från ett övergripande FN-perspektiv, är det naturligt att bevaka den
globala flyktingsituationen ur ett helhetsperspektiv. Det omfattar bland annat konfliktförebyggande,
konflikthantering och humanitär hjälp till flyktingar och internflyktingar. Vi bedriver också insamling
till FN:s humanitära arbete till förmån för flyktingar i flera krishärdar.
Vi anser att det är väsentligt att undanröja grundorsakerna till flyktingskap och ofrivillig migration.
Samtidigt framhåller vi ett rättighetsperspektiv och arbetar för att de mänskliga rättigheterna och
internationell rätt respekteras världen över. Det innebär bland annat att personer som inte har
befunnits ha rätt till asyl efter prövning ska tas emot av sina hemländer och där kunna återförenas med
familj och släktingar.
Svenska FN-förbundet bör arbeta med de frågor som vi har bäst kunskap om. FN-förbundet har inte
kompetens eller resurser att arbeta med nationell migrationspolitik, ej heller med enskilda asyl- och
migrationsärenden. Vi tar ibland emot förfrågningar och hänvisar dem alltid till organisationer med
rätt expertis. Det kan vara FN:s flyktingkommissariat eller Rådgivningsbyrån för asylsökande. Det spar
tid och ogrundade förhoppningar för frågeställarna.
Styrelsen menar att asylrätten försvaras bäst genom upprätthållande av gemensamma, rättsäkra och
förutsägbara regler. Vi ser en risk att tillfälliga och återkommande amnestier försvårar möjligheten att
upprätthålla dessa principer och i förlängningen riskerar att leda till att fler hamnar i utanförskap. Vi
noterar samtidigt att regeringen när detta skrivs förbereder just någon form av amnesti för
ensamkommande.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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22. Amnesti för ensamkommande barn och unga
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Amnesti för ensamkommande barn och unga
Kristianstad FN-förening
Jan Lindelöf

Vid Kristianstads FN-förenings offentliga möte 2017-12-10 på FNs dag för mänskliga
rättigheter, fick vi en information från två ensamkommande pojkar från Afghanistan som flytt
hit 2015. Om deras bakgrund, situation i hemlandet, deras flykt genom Europa till Sverige och
Kristianstad samt hur de upplevt den långa asylprocessen. En av pojkarna har fått stanna, den
andra väntar fortfarande på beslut. Vi närvarande vid mötet var överens om det orimliga i den
långa asylprocessen och att de ensamkommande som varit i vår kommun sedan 2015 och här
rotat sig, riskerar att utvisas till Afghanistan som av Röda Korset och andra organisationer
bedöms som mycket osäkert att åka till.
Kristianstads FN-förening vill att FN-förbundet tillsammans med andra organisationer verkar
för att vår riksdag snarast tar beslut om någon form av amnesti för alla barn och unga som varit
i Sverige sedan 2015.
Vi vill att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn
och unga som befinner sig i asylprocess.
Ensamkommande barn och unga som på egen hand kommit till Sverige har genomlevt stora
trauman. Många av ungdomarna har ingen kontakt med sina familjer eller så finns inte
familjerna längre. Flera av de som kommer från exempelvis Afghanistan har inga nätverk där,
då de växt upp i andra närliggande länder.
Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Vi ber regering och riksdag att visa nåd mot de
ensamkommande barn och unga. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart. De behöver nu
ett liv i trygghet så att de kan bidra till utvecklingen av vårt land precis som alla andra barn och
unga i Sverige. Vi ser dem som närande, inte tärande och en tillgång.
Humanitärt är det en tragedi att vi deporterar barn och unga till några av de farligaste och
osäkraste länderna i världen. Afghanistan, Irak och Somalia placerar sig samtliga bland de sju
värsta terror- och krigsutsatta länderna i världen, dit även UD avråder från att resa till.
YRKANDE

Kristianstads FN-förening yrkar att FN-förbundet tillsammans med andra organisationer
påverkar regering och riksdag så att någon form av amnesti beviljas de ensamkommande
unga som kom till Sverige 2015.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 22, föredragande Gertrud Åström
Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för flyktingar och migranter från olika
konflikthärdar. Enskilda migranters öden väcker engagemang och framkallar medmänsklighet. Det är
välkommet.
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För Svenska FN-förbundet, och från ett övergripande FN-perspektiv, är det naturligt att bevaka den
globala flyktingsituationen ur ett helhetsperspektiv. Det omfattar bland annat konfliktförebyggande,
konflikthantering och humanitär hjälp till flyktingar och internflyktingar. Vi bedriver också insamling
till FN:s humanitära arbete till förmån för flyktingar i flera krishärdar.
Vi anser att det är väsentligt att undanröja grundorsakerna till flyktingskap och ofrivillig migration.
Samtidigt framhåller vi ett rättighetsperspektiv och arbetar för att de mänskliga rättigheterna och
internationell rätt respekteras världen över. Det innebär bland annat att personer som inte har
befunnits ha rätt till asyl efter prövning ska tas emot av sina hemländer och där kunna återförenas med
familj och släktingar.
Svenska FN-förbundet bör arbeta med de frågor som vi har bäst kunskap om. FN-förbundet har inte
kompetens eller resurser att arbeta med nationell migrationspolitik, ej heller med enskilda asyl- och
migrationsärenden. Vi tar ibland emot förfrågningar och hänvisar dem alltid till organisationer med
rätt expertis. Det kan vara FN:s flyktingkommissariat eller Rådgivningsbyrån för asylsökande. Det spar
tid och ogrundade förhoppningar för frågeställarna.
Styrelsen menar att asylrätten försvaras bäst genom upprätthållande av gemensamma, rättsäkra och
förutsägbara regler. Vi ser en risk att tillfälliga och återkommande amnestier försvårar möjligheten att
upprätthålla dessa principer och i förlängningen riskerar att leda till att fler hamnar i utanförskap. Vi
noterar samtidigt att regeringen när detta skrivs förbereder just någon form av amnesti för
ensamkommande.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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23. Risk för utvisning innebär risk för ökad brottslighet
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Risk för utvisning innebär risk för ökad brottslighet
Oskarshamns FN-förening
Monica Johansson

Det har under de senaste åren höjts röster för att personer som fått utvisningsbeslut ska utvisas genast
eller placeras i förvar i avvaktan på att utvisning ska kunna verkställas. Ofta anförs som skäl att Sverige
inte har möjlighet att ta hand om alla dem som sökt sig hit. Väntan på besked från Migrationsverket
blir olidlig oavsett om den asylsökande är under eller långt över 18 år. Det är väl känt att självmord
förekommer oftare än bland övrig befolkning. Rädslan för att utvisas kan även innebära stor risk för
att personer ska lämna sina boende och föresöker hålla sig gömda. Utan hjälp är det stor fara för att
dessa personer försörjer sig genom att ta arbeten långt under rimliga löner eller hemfaller åt brott som
knarkhandel, smuggling av alkohol, droger och/eller vapen. Allt för ofta förekommer även stölder och
rån av olika slag. Inte minst marockanska ungdomar lever hemlösa på gatorna i våra större städer. De
har inget som helst förtroende för polis, socialtjänst eller några andra myndigheter. Om de inte kan
hålla sig undan blir de utvisade till det land de flytt ifrån och ser ingen möjlighet till att få ett
anständigt liv i framtiden.
Om Sverige ska kunna förbli ett tryggt land måste de som flytt hit ges en möjlighet till en tryggad
framtid. Utvisningar till länder som t ex Marocko, Afghanistan, Irak eller Iran kan inte accepteras utan
att utvisningsskälen noggrant prövas. I första hand bör uppehållstillstånd medges.
YRKANDE
Härmed yrkar jag:
att

Kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att uppmärksamma Regeringen på
riskerna för kraftigt ökad brottslighet på grund av hot om utvisning till länder som helt
saknar respekt för Mänskliga Rättigheter.

att

Kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att kräva att Regeringen utreder
lagändring så att istället för att pröva asylskäl ska Migrationsverket och domstolar pröva
om det finns skäl för utvisning.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 23, föredragande Gertrud Åström
För Svenska FN-förbundet, och från ett övergripande FN-perspektiv, är det naturligt att bevaka den
globala flyktingsituationen ur ett helhetsperspektiv. Det omfattar bland annat konfliktförebyggande,
konflikthantering och humanitär hjälp till flyktingar och internflyktingar. Vi bedriver också insamling
till FN:s humanitära arbete till förmån för flyktingar i flera krishärdar.
Vi anser att det är väsentligt att undanröja grundorsakerna till flyktingskap och ofrivillig migration.
Samtidigt framhåller vi ett rättighetsperspektiv och arbetar för att de mänskliga rättigheterna och
internationell rätt respekteras världen över. Det innebär bland annat att personer som inte har
befunnits ha rätt till asyl efter prövning ska tas emot av sina hemländer och där kunna återförenas med
familj och släktingar.
Svenska FN-förbundet bör arbeta med de frågor som vi har bäst kunskap om. FN-förbundet har inte
kompetens eller resurser att arbeta med nationell migrationspolitik, ej heller med enskilda asyl- och
migrationsärenden. Vi tar ibland emot förfrågningar och hänvisar dem alltid till organisationer med
rätt expertis. Det kan vara FN:s flyktingkommissariat eller Rådgivningsbyrån för asylsökande. Det spar
tid och ogrundade förhoppningar för frågeställarna.
Styrelsen menar att asylrätten försvaras bäst genom upprätthållande av gemensamma, rättsäkra och
förutsägbara regler. En lagändring som prövar skäl för utvisning istället för asylskäl skulle riskera
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urholka internationell lagstiftning och fler MR-konventioner och internationella överenskommelser
som värnar om asylrätten. Vi ser också att svensk lagstiftning redan innefattar regler som tillåter
Migrationsverket och svenska domstolar att pröva skäl för utvisning.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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24. Flyktingavtal/överenskommelser med länder utan respekt för mänskliga rättigheter måste
återkallas
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Flyktingavtal/överenskommelser med länder utan respekt för mänskliga
rättigheter måste återkallas
Oskarshamns FN-förening
Monica Johansson

I rapporten "A blueprint for despair", (index: EUR 25/5664/2017 Original language: English) ställer sig
Amnesty International starkt kritisk till EU:s hantering av flyktingar i enlighet med unionens avtal
med Turkiet.
- EU-Turkiet överenskommelsen är en katastrof för de människor som drabbas. De tvingas in i
limbosituationer som ingen ser något slut på. Överenskommelsen är ovärdig EU som i ord månar
respekten för mänskliga rättigheter och den internationella flyktingrätten, säger Madelaine Seidlitz,
ansvarig, eller tidigare ansvarig, för arbetet med flyktingar och migranter i svenska sektionen av
Amnesty International.
I fråga om Libyen kommer det ständiga rapporter om att migranter säljs som slavar i libyska städer. Så
ser det ut när EU gett miljoner till ett laglöst Libyen för att slippa migranter.
Gång på gång kommer nya rapporter om att människor gör allt de kan för att komma undan krig eller
interneringar i länder där allt vad Mänskliga Rättigheter heter ställs åt sidan. En av de få flyktvägar
som finns är att ta sig över Medelhavet till Europa. Flykten sker i överfyllda gummibåtar som allt för
ofta slutar med att flyktingar drunknar.
Sverige har vi olika tillfällen mellan åren undertecknat och ratificerat dokument om Mänskliga
Rättigheter. Det är en skam och brott mot Sveriges kultur och traditioner att nu acceptera den
behandling som flyktingar utsätts för i bl a länderna Turkiet och Libyen.
YRKANDE
Härmed yrkar jag:
att

Kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att omedelbart kontakta regeringen och
kräva att Sverige agerar för att avtal/överenskommelser mellan Europeiska Unionen och
länder utan respekt för Mänskliga Rättigheter måste återkallas.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 24, föredragande Gertrud Åström
För Svenska FN-förbundet, och från ett övergripande FN-perspektiv, är det naturligt att bevaka den
globala flyktingsituationen ur ett helhetsperspektiv. Det omfattar bland annat konfliktförebyggande,
konflikthantering och humanitär hjälp till flyktingar och internflyktingar. Vi bedriver också insamling
till FN:s humanitära arbete till förmån för flyktingar i flera krishärdar.
Vi anser att det är väsentligt att undanröja grundorsakerna till flyktingskap och ofrivillig migration.
Samtidigt framhåller vi ett rättighetsperspektiv och arbetar för att de mänskliga rättigheterna och
internationell rätt respekteras världen över. Det innebär bland annat att personer som inte har
befunnits ha rätt till asyl efter prövning ska tas emot av sina hemländer och där kunna återförenas med
familj och släktingar.
Svenska FN-förbundet bör arbeta med de frågor som vi har bäst kunskap om. FN-förbundet har inte
kompetens eller resurser att arbeta med nationell migrationspolitik, ej heller med enskilda asyl- och
migrationsärenden. Vi tar ibland emot förfrågningar och hänvisar dem alltid till organisationer med
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rätt expertis. Det kan vara FN:s flyktingkommissariat eller Rådgivningsbyrån för asylsökande. Det spar
tid och ogrundade förhoppningar för frågeställarna.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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25. Tillägg till verksamhetsprogrammets fokusfrågor
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Tillägg till verksamhetsprogrammets fokusfrågor
Riksorganisationen DHR
Rasmus Isaksson

Redan 2013 varnade FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om
situationen för personer med funktionsnedsättning i Syrien. Personer med funktionsnedsättning är
bland de hårdast drabbade av konflikter som den i Syrien och glöms ofta bort. Personer med
funktionsnedsättning har inte samma förutsättningar att fly oroliga områden. Syrien har ratificerat
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är således skyldiga att se
till att personer med funktionsnedsättning får skydd i krissituationer, vilket även inbegriper väpnade
konflikter.
Unicef har rapporterat om den enorma utsatthet som barn med
funktionsnedsättningar utsätts för med bristande medicinskt omhändertagande och sönderslagna
rehabresurser.
DHR vill att FN-förbundet tydligare uppmärksammarbehoven bland personer med
funktionsnedsättning, framförallt kvinnor och barn med funktionsnedsättning, och vad de utsätts för i
krigs- och katastrofsituationer.

YRKANDE
DHR föreslår därför kongressen besluta
att

situationen för personer med funktionsnedsättning, framförallt kvinnor och
barn med funktionsnedsättning, i krigs- och katastrofsituationer prioriteras av
styrelsen under närmaste verksamhetsperioden.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 25, föredragande Gabriel Bake
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att behoven bland personer med funktionsnedsättning i
krigs- och katastrofsituationer behöver uppmärksammas. Under flera år har Svenska FN-förbundet i
samarbete med FN:s minröjningsorganisation UNMAS bedrivit insamlingsprojektet Minor. En del av
projektet handlar att hjälpa minoffer som har drabbats av funktionsnedsättning.
Under 2018 kommer Svenska FN-förbundet tillsammans med FN:s befolkningsfond UNFPA att
genomföra ett tidsbegränsat katastrofprojekt i Cox's Bazar i Bangladesh. Projektet finansieras av
Postkodstiftelsen. Projektet innehåller ett starkt samhällsbaserat tillvägagångssätt att" lämna ingen
bakom". Som en del i detta kommer de som arbetar i fält att aktivt hålla dialoger och samråd med
funktionshindrade när de identifieras för att på så sätt öka medvetenheten om SRHR och introducera dem
till olika tjänster som finns på plats. I detta projekt ingår att fältarbetare utbildas för att hantera kvinnor
med funktionshinder (till exempel välkomnande beteenden, extravård etc). De specifika områden
(women-friendly spaces) man upprättar är anpassade för personer med funktionsnedsättning när det
gäller aktiviteter och kapacitet finns för att hantera kvinnor med funktionshinder.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande.
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26. Översyn och användningen av svenska FN-förbundets tillgänglighetspolicy
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Översyn och användningen av Svenska FN-förbundets tillgänglighetspolicy
Riksorganisationen DHR
Rasmus Isaksson

Enligt uppgifter ska Svenska FN-förbundet ha en tillgänglighetspolicy gällande sin
verksamhet. När vi söker på Svenska FN-förbundets hemsida kan vi inte hitta den. Vi tycker
att det är viktigt att en policy är välkänd både inom organisationen men också för att signalera
att Svenska FN-förbundet är ett öppet och demokratiskt förbund. DHR har under några
tillfällen varit tveksamma till att delta på FN-förbundets aktiviteter på grund av bristande
tillgänglighet. Vi anser det därför nödvändigt att styrelsen får i uppdrag att snarast se över
tillgänglighetspolicyn och att utarbeta förslag om hur denna skulle kunna stärkas, hur
användningen av policyn kan underlättas i FN-förbundets verksamhet samt hur policyn kan
synliggöras såväl inom organisation som för allmänheten.
YRKANDE

DHR föreslår därför kongressen besluta:
att

ge styrelsen i uppdrag att se över existerande tillgänglighetspolicy med
ambitionen att stärka och underlätta användningen av policyn.

att

reviderad tillgänglighetspolicy synliggörs på lämpligt sätt utåt för allmänheten
såväl som inom organisationen.

att

styrelsen beaktar att DHR gärna medverkar i detta arbete för att bidraga med vår
expertkunskap.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 26, föredragande Gabriel Bake

Förbundsstyrelsen tackar för motionen. Förbundets policy i dessa frågor kan med all säkerhet
förbättras. I dagsläget består den huvudsakligen av ett par meningar i vår personalhandbok,
bl a under stycket ”Konferenser m m” där det står skrivet att ”Lokalerna som FN-förbundet
använder för sina aktiviteter ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. ”

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

bifalla motionen

47

27. Ökad regional spridning i Sverige
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Ökad regional spridning i Sverige
Malmö FN-förening
Mimmi Clase Hagman

Malmö FN-förening är en av Sveriges äldsta FN-föreningar. Under årens lopp har
medlemsantalet ständigt ökat. Under verksamhetsåret 2017/2018 har tillförseln av nya
medlemmar ökat med mer än 60 personer. Medlemmarna i föreningen är aktiva och många
sluter upp till de event som har anordnats. Malmö som är Sveriges tredje största stad har en
stor potential att nå fler potentiella medlemmar. Malmö är även porten till Europa och har ett
viktigt strategiskt geografiskt läge i Sverige. De frivilliga krafterna i föreningen har dock en
begränsning då det är ett obetalt arbete. En anställd person som är stationerad på Malmö FNföreningens kontor på heltid eller deltid med hjälp av frivilliga och praktikanter skulle med
säkerhet kunna utveckla Svenska FN-förbundets arbete och fördjupa samarbetet lokalt, vilket
även skulle främja Svenska FN-förbundets arbete regionalt och nationellt.
YRKANDE

Vi föreslår därför att kongressen beslutar om:
att

undersöka möjligheter att kunna anställa en person på kontoret i Malmö för att
utveckla och bredda Svenska FN-förbundets regionala spridning och fånga upp
engagemanget bland nya potentiella medlemmar.

Yttrande till motion
På årsmötet beslutades det att rösta ja till denna motion som ses som ett viktigt steg för FNrörelsen i Sverige, inte minst för utveckling i söder. Vi i Malmö FN-förenings styrelse är
mycket positiva till valberedningens förslag om att utöka Svenska FN-förbundets geografiska
täckning och tillsätta en betald tjänst på kontoret i Malmö för att främja FN-rörelsens arbete.
Under föregående år har vi i styrelsen behövt tacka nej till många intressanta evenemang och
intressanta samarbeten eftersom vi inte har haft kapaciteten att lägga den tid som skulle
behövas för att fullfölja sådana viktiga åtaganden. Vi får hela tiden in intresseanmälning från
studenter som vill göra praktik hos oss och engagera sig i vår rörelse – vilket är otroligt kul –
men vi kan inte, som det ser ut i nuläget, ta tillvara på allt intresse som finns. En anställd
skulle kunna hjälpa till så att FN-rörelsen i söder når sin fulla potential och fungera som ett
stöd till föreningen samt hjälpa till att utveckla och bedriva verksamheten framåt i hela
Sverige.

Frida Lind, Ordförande Malmö FN-förening
Malmö, 2018-03-29
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 27, föredragande Gabriel Bake
Motionärerna föreslår att förbundsstyrelsen undersöker möjligheten att inrätta en tjänst, på hel- eller
deltid, som stationeras på Malmö FN-förenings kontor för att utveckla Svenska FN-förbundets arbete
och fördjupa samarbetet lokalt i samverkan med frivilliga i föreningen. Idén påminner om det
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pilotprojekt som FN-förbundet bedrev 2007-2013 i Västra Götalandsregionen med en person anställd i
Göteborg i syfte att föra ut förbundets arbete i regionen. Tanken var också att en större del av den
tjänsten skulle kunna finansieras externt, genom pengar från kommuner och regionen. Det blev ingen
lyckad satsning. Den anställde slets mellan förväntningar från de lokala föreningarna i regionen att
utföra arbete de ville ha utfört och förbundskansliets önskningar om vad hen skulle prioritera. Att
ensam jobba på distans från resten av förbundskansliet bäddade inte heller för en bra och långsiktigt
hållbar arbetsmiljösituation. Den externa finansieringen stod heller inte att finna.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen
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28. En starkare FN-rörelse i hela landet
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

En starkare FN-rörelse i hela landet
Malmö FN-förening
Shervin Vahedi

Styrkan med FN-förbundet är att vi är många och vi finns nästan i hela landet. Detta ger oss stora
möjligheter att kunna påverka både nationellt men också i alla städer där vår verksamhet finns. Men
för att vi ska kunna bli mer slagkraftiga krävs det mer samordning mellan förbundet och lokalföreningarna. I nuläget är kongressen den enda arenan där samtliga föreningar och förtroendevalda
träffas, det vill säga var tredje år. Detta är alldeles för sällan. Det är därför dags att införa ytterligare en
formell arena där föreningar och förbundsstyrelsen för möjlighet att träffas mellan mandatperioderna,
t ex genom en nationell halvtidsträff.
Fördelarna med att träffas oftare är många. För det första så stärker det den interna demokratin då
lokalföreningar får möjlighet att träffa sina förtroendevalda, en möjlighet som är väldigt begränsad i
nuläget för många föreningar. Det är också ett tillfälle för styrelsen att kunna sprida information och
för lokalföreningarna att följa upp de beslut som tagits på Kongressen. Vidare kan det vara ett sätt att
inspirera varandra, uppmana till aktiviteter och samarbete mellan föreningarna. Det är helt enkelt ett
sätt för svenska FN-rörelsen att samordna sig nationellt. Detta är i synnerhet viktigt i arbetet med
agenda 2030 där vi måste vara proaktiva och driva frågorna både på en nationell- samt lokal nivå.
Visserligen kommer detta att medföra vissa kostnader. Men det bedöms som en mindre kostnad om
det ställs i relation till effekten - att det stärker den interna demokratin, ökar aktiviteten i landet och
bidrar till bättre samordning.

YRKANDE
Mot bakgrund av detta föreslås årsmötet att besluta:
att

FN-förbundet utreder möjligheten att införa en halvtidsträff där föreningar och
förbundsstyrelsen kan inspirera varandra.

Yttrande till motion
På årsmötet så beslutades det att rösta ja till motionen då det skulle vara till stor fördel för FN-rörelsen
i Sveriges att ses och utbyta kunskap, erfarenheter och hjälpa varandra. I nuläget så finns väldigt få
forum för föreningar och förbundet att utbyta erfarenheter och även de tidigare ordförandeträffarna
har avvecklats. Detta tycker vi är synd då vi gärna hade sett att vi hade en halvtidsträff med rörelsen,
alternativt införde andra fysiska forum där kunskapsutbyte kan ske.

Frida Lind, Ordförande Malmö FN-förening
Malmö, 2018-03-29
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 28, föredragande Marianne Andersson
Motionärerna föreslår att en halvtidsträff mellan kongresserna införs. En sådan finns redan idag på
riksplanet i form av FN-forum. Regionalt fyller inspirationsträffarna liknande syften.
Förbundsstyrelsen tar dock till sig av förslaget genom att överväga att tydligare öka innehållet av
punkter som syftar till utbyte mellan föreningarna och mellan föreningar och förbundsstyrelse på
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dessa träffar. Ofta har sakfrågorna dominerat dessa mötes innehåll och förbundsstyrelsen är positiv till
att förändra tyngdvikten något.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad
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29. Turkiets agerande i Afrin
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Turkiets agerande i Afrin
Kumla-Örebro FN-förening
Trudy Hellqvist

Bakgrund:
De flesta av oss känner till kurdernas självständighetssträvan. I de landsområden där kurder
har sitt ursprung blir de ständigt förtryckta. Kurder är ett folk som fått bosätta sig i alla delar
av världen, där de fortsatt kämpar för fred och demokrati vilket visar på att de är ett
demokratiskt folk, med olika religioner och etniska minoriteter. Samtidigt kämpar de för att
bevara sitt språk och sin kultur. I Afrin, norra kurdiska delen av Syrien, hade kurder och
andra minoriteter tidigare en fristad.
Kurderna har ständigt kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter vilket vi har fått
uppleva i vår tid inte minst med kampen mot odemokratiska krafter som IS.
Motivation; Turkiets agerande i Afrin, att föra krig mot civilbefolkningen mestadels bestående
av kurder, är oacceptabelt.

YRKANDE

Vi yrkar på
att
Svenska FN-föreningen yrkar på att Turkiet tillämpar FNs resolution om
vapenvila i hela Syrien.
att
Svenska FN-föreningen yrkar på att Turkiet lämnar Afrin till befolkningen och
omedelbart drar ut sina styrkor och Turkiets allierade.
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 29, föredragande Thomas Simonsson
Styrelsen delar motionärens beskrivning av kurdernas utsatthet och den turkiska aggressionen mot
folkgruppen. Det är tyvärr inte första gången som kurder drabbas i regionen. Svenska FN-förbundet
har vid flera tillfällen och i flera kanaler påpekat det svek som kurderna, som gjort viktiga insatser i
kampen mot terrororganisationen Islamiska staten, har utsatts för såväl i Irak som i norra Syrien.
Förbundsledningen har också träffat företrädare för kurder i Sverige för att få deras bild av gruppens
situation i regionen.
Svenska FN-förbundet har följt Syrienkonflikten sedan dess start 2011 och återkommande fört fram
förslag som skulle kunna stoppa dödandet och det humanitära lidandet. Vi har bland annat påtalat att
FN-principen skyldighet att skydda bör tillämpas för att ingripa mot systematiska och utbredda
övergrepp och särskilt framhållit attackerna mot Afrin.
Förbundet har också uttalat sitt stöd för FN-medlaren Staffan de Mistura och dessutom utsett honom
till Årets FN-vän 2016 som en uppskattning för hans arbete. I en politisk lösning av Syrienkonflikten
ligger såväl en process för val i landet som fredlig samexistens mellan folkgrupper. Vi fortsätter att
kräva att Syrienkrisen får en fredlig lösning och att minoritetsgrupper skyddas.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

bifalla motionen
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30. Befria Pelle
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Befria Pelle
Kumla-Örebro FN-förening
Trudy Hellqvist

Bakgrund:
När Per-Åke Helgesson, 55, försökte befria ett kidnappat barn, hamnade han och hans kollega i
fängelse i Tunisien. Svenskarna arbetade för ett norskt säkerhetsbolag. De greps i november 2012,
anklagade för terrorism och kidnappning. I år är femte året i fängelset för Pelle. Hans kollega blev
befriad efter 4 år. Fängelsevistelsen är inte som i våra svenska fängelser. Det rättsliga systemet och de
mänskliga rättigheterna är inte implementerade i samhället, ingen har förhört barnet och barns rätt i
samhället finns inte, ingen har heller hört den norska mammans version.
Pelle är svensk medborgare som i ett försök att göra rätt för barnet och mamman hamnat i det han
själv försökt befria andra från. Pelle får inte den näring han behöver; ständigt måste pengar samlas in
för att han ska klara av att överleva sjukdom och undernäring.
Pelle har själv barn och vädjar om nåd, för honom och hans familj.
Motivation; "Om ni hjälper mig att vädja om nåd, inför benådningsdagen den 20:e mars, så stödjer ni

inte bara mig, ni stödjer också min nu 90-åriga gamla mor i Örebro. Ni stödjer också mina tre barn,
Jon Leo 10, Axel Odin 9, och lilla Runa Aurora 7, för då vet dom att det finns många snälla människor
som hjälper "pappa Pelle" ja dom har alltid kallat mig det..."pappa Pelle"

YRKANDE

Vi yrkar på
att

Sverige i FNs säkerhetsråd uppmanar Sveriges regering att arbetar för
frigivningen av svenska samvetsfången Pelle.

att

Sverige i FNs säkerhetsråd uppmanar Sveriges regering att kräva hem svenska
samvetsfångar i olika delar av världen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 30, föredragande Gertrud Åström
Styrelsen delar motionärens syn på det oacceptabla att länder håller samvetsfångar och understryker i
likhet med motionären vikten av att Sveriges regering arbetar aktivt och i olika kanaler för svenskar
som har fängslats på felaktig grund. Frågor som rör svenskar i fångenskap i utlandet hanteras av
Sveriges regering och utrikesdepartementet. UD följer enligt medieuppgifter Per-Åke Helgessons
ärende och ska också ha besökt honom i fängelset i Tunisien. Om säkerhetsrådet eller andra kanaler är
bäst lämpade är upp till Sveriges regering att avgöra i varje enskilt fall, så även i det fall som beskrivs i
motionen.
Styrelsen anser dock att Svenska FN-förbundet inte är rätt organisation att driva enskilda fall.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse avslå motionen med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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31. FN-förbund i Somalia
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

FN-förbund i Somalia
Kumla-Örebro FN-förening
Trudy Hellqvist

Bakgrund:
Cirka 1.1 miljoner människor är på flykt i Somalia och 80% är dessa är barn. Av dem är 70% flickor.
Dessa barn har inte tillräckligt med mat eller rent vatten och de är utan möjlighet till skola och
utbildning. Det viktigaste som behövs nu är att dessa barn får tillgång till utbildning och mat. Det är
många platser i Somalia som behöver hjälp. Den demokratiska processen behöver en plattform där ett
FN förbund med kontor först i Mogadishu och HiirShabelle hjälper de olika grupperna att få de
nycklar de behöver för att på ett bättre sätt skapa ett fredligare samhälle i samarbete med den
demokratiskt valda regeringen.
Motivation; möjligheter till att samla de olika grupperna i Somalia för att finna fredliga lösningar och
få kunskaper om den demokratiska processen.

YRKANDE
Vi yrkar på
att

Somalia får sitt eget FN-förbund med hjälp av FN-förbundet Sverige tillsammans med
de somaliska aktiva grupperna i Sverige.

att

FN-förbundet Sverige är aktivt delaktiga i ansökan för att Somalia ska få ett eget FNförbund.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 31, föredragande Gabriel Bake
Vi välkomnar att det startas fler FN-förbund och hoppas att det i framtiden finns ett systerförbund i
Somalia. Det är dock inte Svenska FN-förbundets uppdrag eller mandat att etablera nya FN-förbund i
andra länder. Vårt internationella samarbete görs tillsammans med redan etablerade FN-förbund som
har en tillräckligt stark organisatorisk struktur för att kunna hantera internationella bidrag. Om det
finns intressegrupper i Somalia att grunda en organisation så är det till WFUNA(World Federation of
United Nations Associations) som de ska vända sig till för stöd i denna process.
KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad
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32. "Omvända Världen"
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

"Omvända Världen"
Kumla-Örebro FN-förening
Trudy Hellqvist

Gemensamma tankar ut en skrivelse av Axel Gisslén
Bakgrund: Värderingar, är grundläggande i hur vi hanterar vår tids stora ödesfrågor. Bristen på
gemensamma värderingar binder samman kriserna eftersom beslut tas ut ifrån de enskildes, gruppens
och samhällets värderingar. FN skapar globala värderingar, de mänskliga rättigheterna, en gemensam
plattform där nationer samlas för att skapa en bättre och tryggare värld. FN kan idag vara verksamma i
stort sätt i alla länder. FN stäcker sig över politiska, kulturella och religiösa gränser. FN har möjlighet
att tydligare lyfta och utveckla den värdegrund som FN står på, de mänskliga rättigheterna. Genom att
visa mer på det arbete FN utför, genom att vara mer transparanta med motiven. Den marknadsföring
som görs idag kan bli mer tydlig och inte bara med hemska bilder mellan lyxreklam, utan belysa de
mänskliga rättigheterna, därmed lyfter vi syftet till varför vi engagerar oss. De mänskliga rättigheterna
ska inte vänta på att lyftas fram bara när det händer någon katastrof utan även alla de mänskliga
rättigheterna som får oss att se mer hoppfullt på världen ska lyftas fram i en reklam film på en
banderoll, mm. I samband med katastrofer ska de mänskliga rättigheten som driver den goda
handlingen vara mer tydlig.
Motivation: Viljan att ge mänskligheten gemensamma principer, mötesplatser, tankar och ord för att
bättre förena oss mot samma mål. Ge människorna andra omvända värden som bygger broar av
hoppfullhet och framtidstro. De mänskliga rättigheterna skapar en värld värdig att leva. FN bär de
mänskliga rättigheterna därmed blir det de mänskliga skyldigheterna, där vi som arbetar med MR
frågor och svar, har en skyldighet att bära fram dom till folket.
Bedömning: Genom att motivera en hel värd till frid och fred att med en mer tydlig transparant
framtoning visa vägen till ett mer mänskligt samhälle. Där med blir FN motiv uppenbara och
osäkerhet och misstänksamhet får ingen gro grund. Det skapar ett större förtroende folket blir tryggare
när det vet vad FN vill.
YRKANDE
att

FNs kampanjer/projekt/möten i stora globala sammanhang och i mindre aktiviteter,
lika viktiga och ska tydligt visa på den värdegrunden/värde ord FN-förbundet står på.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 32, föredragande Thomas Simonsson
Motionären betonar vikten av att inte bara lyfta fram de mänskliga rättigheterna när övergreppen
redan blivit för stora utan att göra detta löpande. Mänskliga rättigheter är en viktig och prioriterad del
av FN:s och FN-förbundets arbete, både i det stora och det lilla.
Med rådande konflikter och orättvisor över världen idag är det är hög tid att påminna oss själva varför
deklarationen kom till för sjuttio år sedan. Erkännandet av alla människors lika och universella
rättigheter står till grund för en rättvis och fredlig värld. Svenska FN-förbundet kommer särskilt belysa
vikten av att stå upp för de mänskliga rättigheterna på 70-års jubileet för MR-deklarationen i år. Vi ser
gärna att FN-föreningarna i skrivande stund egna aktiviteter för att uppmärksamma jubileet.
FN-förbundets egna värdeord är att vi är välkomnande, drivande och modiga. Genom vårt arbete mot
barnäktenskap, för en MR-institution och mot rasism visar vi att vi lever upp till våra värderingar.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad
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33. Utveckla det lokala föreningsarbetet
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Verksamheten inom Svenska FN-förbundet
Linköping FN-förening
Ulf Andersson

Det är av betydelse att informationen från Svenska FN-förbundet till de lokala FN-föreningarna blir
bättre. Ett sätt att konkret lösa detta vore att styrelsen för Svenska FN-förbundet tillsätter en
kommunikationsansvarig med fokus på tydlig information till de lokala FN-föreningarna. Vi upplever
också att de lokala föreningarna behöver stöttning och hjälp med sitt arbete. Linköpings FN-förening
anser därför att kansliet på Svenska FN-förbundet skall få ansvar för att stödja och utveckla det lokala
föreningsarbetet. Detta kan ske på så sätt att de lokala FN-föreningarna får lokala studiematerial som
sedan kan användas till olika studiecirklar.
YRKANDE
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
att

kongressen ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en kommunikatör med syfte att sköta
informationen till de lokala FN-föreningarna,

att

kansliet får ansvar att stödja och utveckla det lokala föreningsarbetet samt

att

utveckla det lokala föreningsarbetet genom studiematerial som kan användas till
studiecirklar.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 33, föredragande Annelie Börjesson
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att ha en bra och effektiv
kommunikation mellan Svenska FN-förbundet och de lokala FN-föreningarna och ett fullgott
föreningsstöd.
Kännetecknande för kommunikation är förstås att den kan föras både ensidigt och i dialogform.
Historiskt sett har förbundet erbjudit fler kanaler för ensidig information från förbundet ut till
folkrörelsen än dialogfora. Samtidigt har förbundskansliet under många år ägnat avsevärda resurser åt att
besöka lokalföreningar och anordna inspirationsträffar och kurser. På senare tid har förbundet inrättat
fler interaktiva kommunikationskanaler och anställt nya personer med kompetens inom såväl
insamlingsrelaterad kommunikation, digital kommunikation och föreningsutveckling.
I dagsläget hanterar kansliet den löpande föreningskommunikationen inom ramen för flera olika kanaler:
I tidningen Världshorisont finns både information från kansliet ut till folkrörelsen liksom en möjlighet för
folkrörelsen att rapportera från föreningsevenemang under rubriken Landet runt. Sex gånger per år
ställer organisationssekreteraren samman ett särskilt verksamhetsbrev riktat till FN-föreningarna/FNdistrikten med information av såväl praktisk som inspirerande art. För att möta efterfrågan på fler
interaktiva kanaler har förbundet på senare tid också inrättat såväl en särskild Facebookgrupp för unga i
föreningen - Ungdomsansvariga i FN-föreningar - som en för föreningsfunktionärer – Vi är Svenska FNförbundet. Den senare lanserades så sent som i mars och drivs i samarbete mellan förbundets nya
innehållsansvariga för webben och organisationssekreteraren. Den nya innehållsansvariga för webben,
ansvarar även för innehållet i förbundets övriga digitala kanaler. Vidare erbjuder förbundet särskilda
kommunikationskanaler för olika intressegrupper – för FN-skolor (webbportal), ambassadörer
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(webbportal) och ungdomsansvariga - (Facebookgrupp). Sammanfattningsvis läggs mycket resurser på
föreningskommunikation, en fråga som alla parter anser vara viktig. Relevant kompetens finns numera
också på förbundskansliet. Den fråga som bör utredas är därför snarare om arbetsprocesserna stödjer
målet att ha en bra och effektiv medlems-/föreningskommunikation.
Modern teknik ställer både högre krav och erbjuder oss som förbund bra möjligheter att förbättra
distanskommunikationen mellan medlemmar, föreningar och, distrikt och det centrala förbundet. Av den
anledningen har förbundet i samband med den nya generalsekreterarens tillträde inlett en
processkartläggning av förbundskansliets arbetsflöden och systemstöd. Kartläggningen ska leda till förslag
på förbättringar på flera områden. Även föreningskommunikationens effektivitet ses över i detta
sammanhang. Det är dock ännu så länge för tidigt att ta ställning till om nuvarande arbetsorganisation
och befintliga resurser svarar mot de behov som vi ser inom modern föreningskommunikation och
föreningsutveckling. Förbundsstyrelsen vill också betona att inrättandet av enskilda tjänster på kansliet
sällan är lämpliga beslut att tas av kongressen.
Förbundets föreningsstöd samordnas av kansliets organisationssekreterare som också har en
föreningsutvecklande roll. Omkring hälften av kansliets personal arbetar idag också till stor del med
föreningsstöd: Sakkunniga gör föreningsbesök och håller utbildningar, kansliledningen gör också
föreningsbesök och deltar ibland i årsmöten och ungdomssekreteraren tillbringar en stor del av sin tid hos
lokalföreningarna. Kansliets Agenda 2030-relaterade personal arbetar även de med föreningsstöd i form
av projektbidrag och materialutveckling.
Här ser förbundsstyrelsen en möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare och tillmötesgå motionärens
förslag genom att ta fram en strategi för hur förbundet bäst skulle kunna stödja det framtida
engagemanget i lokalföreningarna. Strategin föreslås ta hänsyn till geografiska förutsättningar och
möjligheter att tillgodose tematiska intressen på ett effektivt sätt och medverka till ett växande medlemstal
och samverkan mellan föreningar. Strategin skulle kunna ge nödvändig överblick över hur behoven av
föreningsstöd och föreningsutveckling ser ut och vilka resurser i form av bidrag, studiematerial och
aktiviteter som bäst svarar mot dessa behov.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionens första yrkande besvarat med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande

att

bifalla motionens andra yrkande

att

anse motionens tredje yrkande besvarat med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande
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34. Omval av ledamöter till nationella styrelsen bör begränsas till max tre efterföljande
mandatperioder
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Omval av ledamöter till nationella styrelsen bör begränsas till max tre
efterföljande mandatperioder
Uppsala FN-förening
Mona Strindberg

Omval av styrelseledamöter i den nationella styrelsen inklusive ordföranden bör begränsas till max tre
efterföljande mandatperioder på tre år (dvs totalt 9 år). Med ett sådant beslut visar Svenska FNförbundet att det värnar demokratin

YRKANDE
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 34, föredragande Thomas Simonsson
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens åsikt om att förbundets valberedning och kongress ska
fråntas handlingsfriheten att välja de kandidater man finner bäst lämpade oavsett tidigare
mandatperioder.
Med en väl fungerande valberedning som värnar en balans mellan förnyelse och kontinuitet tas fullgod
interndemokratisk hänsyn utan att formella hinder ställs.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen
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35. Valberedningens arbetsordning
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Valberedningens arbetsordning
Uppsala FN-förening
Mona Strindberg

Inför varje kongress önskar vi att svenska FN-förbundets valberedning aktivt strävar efter att, i
demokratisk anda, frambringa och föreslå kongressen nya ledamöter till den nationella styrelsen.
kandidaterna bör väljas efter kompetens och erfarenhet. Omval av tidigare styrelseledamöter bör ske
efter bedömning av kandidaternas visat engagemang samt kompetens i jämförelse med de nya
nominerade kandidaterna. Valberedningen kan förslagsvis inför varje kongress, ta kontakt med lokala
föreningar och distrikt.
YRKANDE

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 35, föredragande Marianne Andersson
Valberedningen har tagit kontakt med lokala föreningar och distrikt samt anslutna riksorganisationer.
Bland annat genom ett brev till dessa den 26 oktober 2017. I brevet listades också de riktlinjer som
satts för valberedningens arbete.
I dessa står bl a att "en viss omsättning av ledamöter i styrelsen är önskvärd utan att kontinuiteten
hotas". Vidare står att "skiftande kompetenser och erfarenheter ska beaktas".
Valberedningen efterlyste också redan i detta brev, och därefter också i andra fora, nomineringar från
FN-föreningar, distrikt och riksorganisationer.
Motionären beskriver därmed enligt förbundsstyrelsens mening delar av valberedningens redan
existerande arbetssätt.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

anse motionen besvarad
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36. Svenska FN-förbundet skall genomföra, rösta för stadgeändring
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Svenska FN-förbundet skall genomföra, rösta för stadgeändring
Uppsala FN-förening
Eric Knutson

Svenska FN-förbundet skall genomföra, rösta för stadgeändring
- som medför att ordförande inte får sitta i mer än tre (3) perioder om tre (3) år och inte vara/bli äldre
än 70 år vid utnämningen.
Valberedningen måste vara aktiv att ta fram nya kandidater till ordförandeposten för FN-förbundet.
Det finns ju flera orsaker till detta.
1. Ordf ska inte sitta mandatperiod efter mandatperiod.
2. den tilltänkta ordförandes ålder - man ska inte kunna nomineras till poster när man är på väg eller
passerat 70 års gränsen.
YRKANDE
Motionen har behandlats på Uppsala FN-förenings årsmöte och FN-föreningen yrkar att kongressen
avslår motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 36, föredragande Gabriel Bake
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens åsikt om att förbundets valberedning och kongress ska
fråntas handlingsfriheten att välja de kandidater man finner bäst lämpade oavsett ålder och tidigare
mandat.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

avslå motionen
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37. Svenska FN-förbundet skall ta bort ordförandes lön och övriga löneförmåner
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Svenska FN-förbundet skall ta bort ordförandes lön och övriga löneförmåner
Uppsala FN-förening
Eric Knutson

Svenska FN-förbundet skall ta bort ordförandes lön och övriga löneförmåner.
Ingen i förbundsstyrelsen skall erhålla lön från förbundet.
Alla utbetalningar skall vara lika för alla, d v s man skall för viss representation och styrelse- eller AUmöten erhålla ersättning för:
- förlorad arbetsinkomst
- resekostnader
- övernattningskostnader
- viss representation enligt styrelsen bestämmande

YRKANDE
Motionen har behandlats på Uppsala FN-förenings årsmöte och FN-föreningen yrkar att kongressen
avslår motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 37, föredragande Marianne Andersson
När det gäller förbundsstyrelsens och förbundsordförandes arvodering så lämnar förbundsstyrelsen i
detta yttrande ingen egen synpunkt i frågan. Det är valberedningens sak att föreslå kongressen
arvoderingsformer och -nivåer.
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38. FN-förbundets stadgar om röstlängd vid distriktens årsmöte är otydlig
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

FN-förbundets stadgar om röstlängd vid distriktens årsmöte är otydlig
Uddevalla FN-förening
Karl-Göran Sundvall

Nuvarande text (STADGAR FÖR FN-DISTRIKT, § 5 Årsmötet);
Mom. 3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända ett ombud.
Vid årsmötet har varje ombud rösträtt.
Mom. 4 En och samma person har endast en röst.
Förslag till ny lydelse;
Mom.3 Till årsmötet äger varje medlemsorganisation och varje FN-förening rätt att sända ett ombud.
Vid årsmötet har varje ombud rösträtt. Respektive förenings och ombuds namn förtecknas i röstlängd.
Mom. 4 Varje ombud har endast en röst.
Motiv
Det råder olika tolkningar om FN-förbundets stadgar på denna punkt. Viktigt att poängtera hur det
demokratiska inflytandet sker i distrikten.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 38, föredragande Gabriel Bake
Förbundsstyrelsen tycker egentligen att stadgarna är svåra att tolka fel redan med nuvarande skrivning,
men vi är medvetandegjorda om att olika tolkningar och olika praxis finns ute i FN-distrikten.
Moment 4, som motionären vill ändra lydelsen på, syftar till att omöjliggöra att en och samma person
på årsmötet representerar både t ex en länsorganisation av ett studieförbund och en FN-förening och
därför kan rösta dubbelt. Med motionärens förslag till ändring så blir det möjligt med sådan
"dubbelröst", men samtidigt blir det tydligare att endast ombud - och inga enskilda medlemmar - har
rösträtt på FN-distriktets årsmöte.
Förbundsstyrelsen sympatiserar med motionärens förslag, men skulle vilja hitta ett förslag som både
täcker moment 4's gamla syfte och motionärens nya. Till exempel en formulering i stil med:
"Mom. 4 Varje ombud har endast en röst. En och samma person kan bara vara ombud för en
organisation vid årsmötet."
Samtidigt är stadgeförändringar knepiga. Om vi formulerar om denna paragraf här, borde då inte
också motsvarande paragraf under riksorganisationens stadgar också omformuleras? § 5, mom 5 i FNförbundets stadgar reglerar ju på rikskongressen samma sak, att "en och samma person bara har en
röst".
Kanske är det också så att det som förvirrar är en annan paragraf i distriktens stadgar, nämligen § 3
som säger att "Medlemmar i FN-distriktet är regionala organisationer och FN-föreningars
medlemmar."? Av detta kan många förledas tro att det är medlemmarna, de individuella, som ska ha
rösträtten i distriktet .
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Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens tolkning av nu gällande stadgar men vill, eftersom frågan
är krångligare än det först kan låta, skjuta en eventuell förändring av stadgarna på framtiden.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

hänskjuta motionen till förbundsstyrelsen att beakta inför ett eventuellt
stadgeändringsförslag till nästkommande kongress.
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39. Förslag till stadgeändring; A) Tillägg rörande syftet för distrikten och B) Beträffande att inom en
FN-förening kunna utse en vice ordförande
ANGÅENDE
INLÄMNAD AV
SKRIVEN AV

Förslag till stadgeändring; a) Tillägg rörande syftet med distrikten och
b) beträffande att inom en FN-förening kunna utse en vice ordförande
Thomas Lenhammar, kulturhuset Oskarshamn
Thomas Lenhammar

Angående a) Stadgarna finns för Centralt, Distrikt och för Förening. För ändamål och principer § 2
för Förbundet Centralt finns fyra st "prickpunkter" åtföljda av klara textrader men i stadgarna § 2 för
Distrikten och för Föreningarna finns bara tre av dessa fyra punkter medtagna, med innehåll.
Gemensamt för oss att dels centralt, dels i distrikt och inom en förening jobba för ett starkare FN,
arbeta för Fred, för Rättvisa - följa FN-stadgan. Information, Insamlingar, även Opinionsbildning
framhålls. Innehållet i den fjärde "prickpunkten" som bara finns med för Förbundet Centralt dvs att
granska och bistå Sverige sett till vad som lovats FN borde det vara möjligt att också tillämpa även
inom Länen, alltså i Distrikten. Balansgång mellan att faktiskt granska ansvaret i landet och även
lyssna och ta emot information från staten. Sverige har ju anslutit sig och skrivit på tämligen mycket,
efter att FN kom till (fast "vi" var inte med vid bildandet där i Kalifornien, men medlem ganska snart
därefter, om nu den tidsaspekten skulle betyda nå´tt). Ex Länsstyrelsernas uppgifter för olika tillstånd,
landshövdingarnas roll (har de "ingen" roll?) finns att ibland undra lite över och forska i. Även ex för
Län på avstånd från Stockholm, Blekinge, Gotland, Norrbottens län (Samernas situation?). Ett av dessa
centrala ändamålen för Förbundet, alltså att granska och Bistå borde kunna läggs till i Distriktsnivå i §
2 stadgarna. Från FS nu till 2018 föreslagen komplettering av § 2 för Förbundets stadgar, i kursiv stil
om hur Insamlade medel ska användas behöver heller inte påverkas negativt om den här motionen,
om en extra ambition för "Läns-Distrikten", skulle bifallas.
Agående b) möjlig vice ordförande i en förening
2015 års kongress beslöt att ändra stadgan för en FN-förening. Man tog bort det uppfordrande mjuktvånget att utse en vice ordförande. Beslutet skedde helt utan offentlig diskussion, inte heller (om som
observatör mitt minne är korrekt) med föredragning från FS med någon information alls om skälet
bortsett ifrån kortfattat i skrift om "modernisering"? Det faktum att jag en tid "tjänat" som vice
ordförande i en av våra Föreningar har inte någon större betydelse för denna motion. Det är inte alls
omodernt utan rätt normalt att i olika slag av organiserad verksamhet ha en biträdande ansvarig, dvs
en vice. Stabilare ofta med tydlig "andreman" eller "andrakvinna"! Om den här andra att-satsen skulle
bifallas, innebär detta (Läs: "och kan") att det gamla "tvånget", som det lades fram i propositionen från
FS 2015 på kongressen, ändå, i alla fall, "tvånget" alltså alltjämt är avskaffat.

YRKANDE
Härmed föreslås
att i § 2 i stadgetexten för FN-distrikt som tillägg tillförs en fjärde "prickpunkt" med textinnehåll
"verkar genom att granska och Bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN", alltså
samma som det som nu gäller i stadgarna för Förbundet centralt, men utan det mer tvingande "ska".
Också föreslås
att i § 6 Mom. 2 i stadgarna för FN-förening i slutet av den första meningen dvs efter ordet sekreterare,
punkten ersätts av ett kommatecken och sedan direkt åtföljt av ny tillagd text "och kan inom sig utse
en vice ordförande".
Oskarshamns FN-förenings ordförande, Monica Johansson, har meddelat att motionen inkom före
utsatt datum, men att den ej behandlades av föreningens årsmöte varför inget yttrande från
föreningen föreligger.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 39, föredragande Gabriel Bake
Styrelsen har till kongressen ett eget stadgeändringsförslag som delvis berör den första av motionärens
punkter. I samband med att FN-fonden lades ner och Svenska FN-förbundet tog över ansvaret för vår
insamlingsverksamhet var det nödvändigt för oss att förbereda en revision av förbundets
ändamålsparagraf.
Det är möjligt att det vore lägligt att se över såväl FN-distriktens som FN-föreningarnas
ändamålsparagrafer också. Förbundsstyrelsen föreslår dock att detta får bli en fråga för
förbundsstyrelsen att ta med sig inför kommande kongresser, i likhet med hur vi argumenterade
under motion 37.
Motionärens andra punkt, om förra kongressens beslut att ta bort kravet på att ha en vice ordförande i
FN-distrikt och FN-föreningar, tycker förbundsstyrelsen att kongressen ska avslå. De organisationer
som vill ha en vice ordförande kan ha detta redan med den nya skrivning som kongressen antog 2015.
Förslaget inför den kongressen tillkom efter att flera föreningar uttryckt besvär med att finna nog
funktionärer till sina styrelser och att det varit svårt att utse vice ordföranden, i synnerhet i små
föreningar. Ej heller motionären vill ha tillbaka det gamla tvånget att utse en vice ordförande, utan
föreslår en skrivning om att en sådan kan utses. Men det finns samtidigt flera andra poster i en
förening som skulle kunna utses och förbundsstyrelsen tycker att det är synd att särskilt säga att en vice
ordförande kan utses.

KONGRESSEN FÖRESLÅS BESLUTA
att

hänskjuta motionärens första att-sats till förbundsstyrelsen att överväga inför en
kommande stadgerevision

att

avslå motionärens andra att-sats
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