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Vision
Svenska FN-förbundet arbetar för en bättre värld. Vår vision är en värld där de mänskliga
rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, hanteras och löses, där det
råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar.
En väsentlig del av vår verksamhet är Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar
utveckling.
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.

Uppdrag
Svenska FN-förbundet verkar för att föra samman individer och organisationer i ett
gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN.

Svenska FN-förbundet och omvärlden
Förenta Nationerna är en unik organisation. Det är den enda multilaterala organisationen
som spänner över alla globala frågor och där alla världens länder är representerade. Globalt
samarbete är nödvändigt då världens utmaningar är allt mer gränsöverskridande. Det finns
därför ett stort behov av stöd för FN, både i Sverige och internationellt. Detta stöd måste
också ha folklig förankring. Svenska FN-förbundets uppdrag är därför relevant och behöver
förstärkas.
Genom vårt arbete bidrar vi till civilsamhällets stöd för FN och en aktiv FN-politik. Vi och de
övriga FN-förbunden runt om i världen har en viktig roll i att sprida kunskap och påverka i
FN-relaterade frågor tillsammans med andra frivilligorganisationer. Vi arbetar för att stärka
det globala civila samhället till stöd för FN och därigenom skapa starkare politiskt stöd för ett
bättre och starkare FN.
Det finns också ett behov av att granska och bistå i arbetet för att Sverige ska leva upp till
sina åtaganden gentemot FN. FN:s verksamhet i fält är beroende av frivilliga bidrag. FNförbundets insamlingsverksamhet stödjer detta arbete.
Svenska FN-förbundets relevans och trovärdighet som folkrörelse baseras på vår kunskap,
vår bredd som paraplyorganisation, vårt globala nätverk och de eldsjälar som utgör kärnan i
vår organisation. FN-förbundet har en unik koppling till FN och det vill vi tillvarata.
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Våra mål
Svenska FN-förbundets verksamhet baseras på FN:s tre huvudpelare utveckling, fred och
säkerhet och mänskliga rättigheter med särskilt fokus på Agenda 2030 och de globala
målen.
Vi ska bidra till följande övergripande mål:

Utveckling
 Förenta Nationerna har ett effektivt och relevant utvecklingssamarbete.
 Sverige är en stark och reformdrivande aktör inom FN:s utvecklingssamarbete.
 Sverige är ett föregångsland när det gäller att både nationellt och internationellt bidra
till att Agenda 2030 och de globala målen uppnås genom att ha en samstämmig
politik som bidrar till hållbar utveckling.
Fred och säkerhet
 Förenta Nationerna har tydligt fokus på mänsklig säkerhet.
 Sverige tar ökat ansvar för FN:s fredsarbete
 Sverige kopplar det fredsbyggande arbetet till Agenda 2030.
Mänskliga rättigheter
 Förenta Nationerna har ett effektivt och relevant arbete för mänskliga rättigheter.
 Sverige efterlever sina konventionsåtaganden inom området mänskliga rättigheter.
 Agenda 2030 genomsyrar Sveriges arbete med mänskliga rättigheter.

Våra metoder
FN-förbundet verkar genom opinionsbildning, utbildning och kunskapsspridning, granskning
av Sveriges efterlevnad av sina åtaganden gentemot FN, insamling till stöd för FN:s
fältarbete samt internationellt samarbete.
FN-förbundet verkar genom FN-föreningar, FN-distrikt, FN-skolor och anslutna
riksorganisationer samt på förbundsnivå. Internationellt arbetar vi genom FN-förbundens
världsfederation (WFUNA), genom europeiska nätverket av FN-förbund (UNA Europe) och
med FN-förbund i andra länder samt FN-organ.
FN-förbundet samverkar och samarbetar med aktörer som kan bidra till de övergripande
målen.
Huvudsakliga målgrupper för verksamheten är:









politiker, beslutsfattare och myndighetsrepresentanter
opinionsbildare
företagspartner
lärare
elever
ungdomar
privata givare
anslutna och potentiella riksorganisationer
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individuella medlemmar.

Organisation
Svenska FN-förbundets verksamhet bedrivs i programform vilket gör verksamheten
sammanhållen och lätt att utvärdera, utveckla och följa upp.
Program och projekt utarbetas som bidrar till att uppnå Svenska FN-förbundets övergripande
mål som de formuleras i måldokument och verksamhetsplan.
Förbundet genomför regelbunden planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Detta är en viktig del av organisationens lärande.

FN-rörelsen i Sverige
Svenska FN-förbundet är folkrörelsen för ett bättre och starkare Förenta Nationerna. Basen
är våra lokala FN-föreningar och FN-distrikt, där merparten av vårt ideella arbete sker.
Föreningar uppmuntras att genomföra aktiviteter kopplade till förbundets prioriterade
områden samt att samverka med varandra och med FN-förbundets kansli, inte minst genom
engagemang för våra insamlingsprojekt.
FN-förbundets kansli samverkar också med våra anslutna riksorganisationer, certifierade FNskolor i olika former av nätverk samt med FN-organ i Sverige och internationellt. Svenska
FN-förbundet samarbetar med FN-förbund i andra länder i FN-förbundens världsfederation
(WFUNA).
Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ är kongressen som samlas vart tredje år.
Däremellan leds förbundets arbete av en styrelse med ett arbetsutskott.

