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KONFLIKTDRIVEN HUNGER 
”LÅNGVARIG OCH DÖDLIG”
Den konfliktdrivna hungern förvärrades 
under andra halvan av 2018. Det konsta
terade FN:s jordbruksorganisation FAO 
och livsmedelsprogram WFP i januari i 
en gemensam rapport. Rapporten bygger 
på en granskning av de åtta kriser i värl
den där flest människor är beroende av 
nödhjälp för sin överlevnad: Afghanistan, 
Central afrikanska republiken, Demo
kratiska republiken Kongo, Syd sudan, 
Jemen, Somalia, Syrien och regionen 
kring Tchadsjön. I de tre sistnämnda 
fallen ledde dock förbättrad säkerhet till 
vissa förbättringar i matförsörjningen.

Rapporten följer upp en historisk reso
lution i FN:s säkerhetsråd från maj 2018 
där svält som ett vapen i krig fördömdes 
enhälligt. Rapportförfattarna framhål
ler att statistiken handlar om verkliga 
människor som upplever en oacceptabelt 
hög grad av hunger. De betonar också 
att våldet mot personer som arbetar med 
humanitära insatser ökar, vilket gör att 
livsviktig matdistribution ofta måste 
avbrytas. David Beasley, chef för WFP, 
konstaterar i förordet att organisationen 
behöver bättre och snabbare tillträde i 
alla konfliktzoner för att kunna nå de 
civila som behöver hjälp men understry
ker samtidigt att världen främst behöver 
ett slut på krigen.

SEX PERSONER OM DAGEN DOG 
PÅ MEDELHAVET 2018
Sex personer dog varje dag förra året i 
försök att korsa Medelhavet till Europa, 
enligt en rapport från FN:s flyktingorgan 
UNHCR. Politiskt dödläge i fråga om 
räddningsaktioner och landstigning var 
avgörande bakgrundsfaktorer, enligt 
FNorganet.

Filippo Grandi, FN:s högkommissarie 

Foto: UN Photo/Herve Serefio

för flyktingar, menar att det behövs en 
långsiktig strategi baserad på regionalt 
samarbete som ”sätter människans liv 
och värdighet i centrum”. Under de 
senaste åren har t ex policyförändringar 
hos vissa Sydeuropeiska stater orsakat 
ett flertal incidenter där traumatiserade 
människor har hållits till havs i dagar 
innan tillstånd att gå i land har beviljats. 
Samtidigt konstaterar UNHCR att den 
libyska kustbevakningens ökade verk
samhet har inneburit att mer än åtta av tio 
flyktingar som räddats till havs har satts i 
land i Libyen och där mött ”skrämmande 
förhållanden” i form av matbrist och 
sjukdomar. UNHCR välkomnar dock det 
faktum att flera stater har engagerat sig 
i att omplacera människor som räddats 
och menar att det skulle kunna utgöra en 
möjlig grund för en varaktig lösning.

VISSA FRAMSTEG PÅ KLIMAT-
MÖTE
Två veckors klimatförhandlingar i 
december resulterade i att det nu finns 
en regelbok för Parisavtalet. Under FN:s 
klimatmöte COP24 i Katowice, Polen, 
lyckades närmare 200 länder enas om 
ett gemensamt regelverk som ska styra 
hur de genomför sitt klimatarbete för att 
minska koldioxidutsläppen.

Dåvarande klimatminister Isabella 
Lövin beskrev mötet som en framgång 
medan Naturskyddsföreningen däremot 
pekade på otillräckliga skrivningar och 
oklarheter kring det finansiella stödet till 
utvecklingsländers klimatarbete. Enligt 
Parisavtalet ska rika länder gå före och 
minska sina utsläpp, men också stötta 
utvecklingsländer i deras omställning. 
Stockholm Environmental Institute 
menade i en kommentar att utsläppskur
van behöver vända nu om vi ska klara 
klimatmålen.

SEXUELLA TRAKASSERIER  
INOM FN
En av tre FNanställda har utsatts för 
sexuella trakasserier under de senaste 
två åren, enligt en FNrapport som publ
icerades i januari. Av rapporten framgår 
att en chef eller överordnad låg bakom 
en fjärdedel av trakasserierna. ”Vi har en 
lång väg att gå”, sa FN:s generalsekrete
rare António Guterres i en kommentar. 

Samtidigt har Sverige fryst sitt stöd till 
FNorganet UNAids efter kontroverser 
kring dess chef Michel Sidibé. Den svenska 
UNAidsmedarbetaren Martina Broström 
anmälde att hon utsatts för ett sexuellt 
övergrepp av en chef. Expertpanelen 
bakom rapporten konstaterar att Sidibé 
har skapat en ”patriarkal kultur med 
tolerans för trakasserier, inklusive sexuella 
trakasserier, mobbning och maktmiss
bruk”. Efter kritiken har Sidibé meddelat 
att han lämnar sin post i juni detta år. 
Sveriges beslut att frysa stödet till UNAids 
gäller tills Sidibé har avgått. 

 
NYA BEVIS TYDER PÅ ATTENTAT 
MOT HAMMARSKJÖLD 
Nya bevis stärker tesen att flygplans
kraschen där FN:s generalsekreterare 
Dag Hammarskjöld dog 1961 var ett 
attentat. Bevisen utgörs delvis av tidigare 
okända foton på planet som visar skador 
som ser ut att ha orsakats av granatsplit
ter. Enligt en ny dansksvensk doku
mentär, Cold Case Hammarskjöld, ska 
dessutom den belgiske legosoldaten Jan 
Van Risseghem ha berättat för en nära 
vän att han sköt ner planet. Offentligt 
har han nekat detta, men hans alibi i 
form av en loggbok har kritiserats som 
falskt av en kollega.

Teorin om att Hammarskjölds plan 
blev nerskjutit av ett annat plan stöds 
av vittnen på marken som såg då planet 
kraschade. Inom FN pågår sedan länge 
en utredning om Hammarskjölds död.

Internflyktingar i sydöstra Centralafrikanska Republiken väntar på att få ta emot säckar med 
livsmedel.

Foto: UN Photo/BZ

Dag Hammarskjöld (till vänster) i samspråk 
med premiärminister Cyrille Adoula (längst till 
höger) i Kongos huvudstad Leopoldville (nuva
rande Kinshasa) den 15 september 1961, ett par 
dagar före sin död.
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FN-TANKEN VIKTIGARE 
ÄN NÅGONSIN

På framsidan av denna tidning syns ett gäng glada ungdomar som deltar i 
FNförbundets årliga ungdomskonferens. Denna och en del andra bilder i detta 
nummer från olika FNförbundsevent må verka spexiga, men i själva verket är 
sammanhanget högst allvarligt. Svenska FNförbundet är svenska folkets rörelse 
för främjandet av FN och globalt samarbete. Att det finns röster runt om i världen 
som står upp för FNtanken är idag viktigare än någonsin. Under det senaste 
decenniet har den demokratiska utvecklingen globalt sett backat och vi har sett en 
frammarsch för nationalism och auktoritära regimer. Civilsamhällesorganisationer 
hotas, förtalas och beläggs med olika restriktioner. Hundratals människor mördas 
årligen när de försöker granska makten och stå upp för grundläggande rättigheter. 
I FNsammanhang kan man även se hur auktoritära stater går samman för att 
stänga ute det civila samhället från förhandlingar. Det internationella civilsamhäl
lesnätverket Civicus kallar utvecklingen för ”en global katastrof”.

Mot den bakgrunden är det hjärtevärmande att tänka på svenska folkrörelsers långa 
tradition av internationalism, med ett fundament av eldsjälar runt om i landet som 
på lokal nivå kämpar för att informera om, diskutera och involvera människor i 
globala frågor. Det gäller inte minst den svenska FNrörelsen vars rötter sträcker sig 
ända till 1920talet och den folkliga rörelsen kring Nationernas Förbund. Jag tänker 
på alla FNförbundskongresser som jag bevittnat där ung som gammal gått upp i 
talarstolen för att debattera alla tänkbara globala frågor. Och hur detta orubbliga 

engagemang, baserat på tusentals enskilda individer, drivit på 
svenska regeringar så att de prioriterat globalt samarbete 

och genom decennierna gjort Sverige till ett av de mest 
FNvänliga länderna i världen. Detta är något att verk
ligen vara stolt över, så den här tidningen handlar om 
FNrörelsen. Använd den gärna för att sprida budska
pet så att fler ansluter sig och vi tillsammans kan göra 

ännu mer för en bättre värld!

Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews 
annalena.karlsson.andrews@fn.se

15

18

20

19

16

SVENSKA FN-FÖRBUNDET  EN BÄTTRE VÄRLD  NUMMER 1 2019

EN 
BÄTTRE 
VÄRLD

TILLSAMMANS FÖR 
EN BÄTTRE VÄRLD

TEMA: FN-RÖRELSEN

Summering  
av Sveriges tid i  
säkerhetsrådet

SIDAN 16 Historiskt  
ramverk för migra-

tion antaget
SIDAN 18

#1



4 

Agenda 2030 och de globala målen står i fokus för den svenska FNrörelsens arbete. I juni 2018 träffades FNrörelsen i Örebro för att under två dagars 
kongress debattera FNförbundets verksamhet och inriktning. På bilden ett gäng medlemmar som deltog.

FN-förbundet en allt tyngre aktör 
– men fler medlemmar behövs
Svenska FN-förbundet är en organisation som under senare år har blivit en allt tyngre aktör i den svenska 
debatten. I fråga om medlemsantal borde den dock vara betydligt större, menar nya ordföranden Annelie 
Börjesson. ”Mot bakgrund av utvecklingen i världen – där en rad antidemokratiska ledare motarbetar det 
globala samarbetet – behövs den folkliga rörelsen för FN mer än någonsin”, säger hon.

Annelie Börjesson har hunnit inneha ord
förandeposten i Svenska FNförbundet i 
ett drygt halvår när vi sätter oss ner för ett 
samtal om den svenska FNrörelsen och 
dess betydelse. Hon är en ordförande som 
står stadigt med båda fötterna förankrade 
i den lokala svenska FNmyllan och som 
vet hur det är att stå och frysa utanför ett 

köpcenter och försöka få förbipasserande 
att intressera sig för globalt samarbete.

– I höstas fick vi veta att 10 000 flickor i 
Etiopien räddats från könsstympning eller 
barnäktenskap tack vare FNförbundets 
Flickaprojekt. Det var ett fantastiskt 
ögonblick. Jag tänker på alla kämpar 
runt om i våra FNföreningar som stått 

i snålblåst och samlat in pengar på olika 
sätt – vilket erkännande det här är för 
deras arbete! Varenda krona räknas, för 
kan man rädda en enda liten tjej är det 
värt allt slit i världen. Just Flickaprojektet 
är ett bra exempel på hur hela den 
svenska FNrörelsen har gått samman för 
att skapa konkret förändring i en viktig 

FN-RÖRELSEN

Foto: Svenska FN-förbundet/M
oa Källström

Wilma Carlsson, 19, Kvicksund
Jag är medlem i Svenska FN-förbundet då jag 
brinner för alla typer av utvecklingsfrågor. FN-för-
bundet är en fantastisk plattform som man kan 
använda sig av för att genomföra sina projektidéer 
och arbeta aktivt för en mer hållbar framtid.

Varför är du medlem i 
FN-förbundet?

Foto: Svenska FN-förbundet
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fråga. FNförbundets centrala organisa
tion har lett arbetet och bl a producerat 
det material om flickors rättigheter 
– utställningar, filmer, trycksaker m m – 
som behövts för att sprida kunskap och 
engagemang. Sedan har FNföreningar, 
FNdistrikt, FNskolor, ungdomsa
mbassadörer och 
näringslivspartner 
gjort frågan till sin 
och använt sina egna 
metoder och kanaler 
för att nå ut till nya 
grupper. Pengar från 
de svenska givarna 
har förmedlats till FN:s befolkningsfond 
UNFPA och dess banbrytande arbete för 
att avskaffa könsstympning och barnäk
tenskap i Etiopien.

FNförbundet har dock inte nöjt sig med 
att motverka kränkningar av flickors rät
tigheter i Etiopien. Parallellt med insam
lingen till Flickaprojektet har en kraftfull 
påverkanskampanj bedrivits på hemmap
lan för att förändra den svenska lagstift
ningen mot barn och tvångsäktenskap. 

– Vi startade nätverket Stoppa bar
näktenskap 2012 och har tillsammans 
med andra organisationer stegvis lyckats 
förändra det svenska regelverket. En 
milstolpe var när en ny lag mot barn och 
tvångsäktenskap trädde i kraft i juli 2014 
men det var först nu i höstas som de sista 
kryphålen i lagen täpptes igen och vi fick 
ett totalförbud, säger Annelie Börjesson.

– I den här frågan har vi verkligen lyck
ats göra stor skillnad. Och även här har 
vår lokala FNrörelse bidragit med folklig 
förankring och hjälpt till med namnin
samlingar till stöd för våra krav m m. 

ÄNDRAT FOKUS
Både insamlings och påverkans
arbetet är relativt nya företeelser i 
FNförbundets verksamhet. Under 
många decennier arbetade organisatio
nen nästan enbart med utbildning och 
information om FN och globala frågor. 

Utbildning och information är fortfa
rande viktiga delar men efter millennie
skiftet har alltmer fokus lagts på insam
lings, kampanj och påverkansarbete. 

– Samtidigt har vi stärkt våra kon
takter med riksdag, regering och andra 
centrala aktörer. Det har gjort oss till en 

allt tyngre rörelse, 
en organisation 
som makthavare 
och beslutsfattare 
lyssnar på, säger 
Annelie Börjesson.

Som exem
pel nämner hon 

att FNför bundet har varit en aktiv 
deltagare i den referensgrupp av 
civilsamhällesorganisa tioner som 
Utrikesdepartementet löpande träffat 
under Sveriges medlemskap i FN:s säker
hetsråd 201718.

– Där och i andra sammanhang har vi 
t ex gång på gång påmint om situationen 
i Jemen. Jag vill gärna tro att vi på så sätt 
har bidragit till Sveriges ihärdiga arbete 
med frågan, vilket i slutändan gav utdel
ning i form av historiska fredssamtal i 
Rimbo i december, säger hon.

STOR BETYDELSE
Även sett över längre tid har FNrörelsen 
haft stor betydelse för svenska regering
ars inställning till FN, menar Annelie 
Börjesson. Svenska FNförbundets 
historia går tillbaka ända till 1920talet 
och den folkliga rörelse till stöd för 
Nationernas Förbund (NF) som då tog 
form. När NF sedan gick i graven och 
FN i stället bildades efter andra världs
krigets slut var entusiasmen kring den 
nya världsorganisationen stor. I Sverige 
gick flera organisationer samman och 
den svenska FNrörelsen var ett faktum.

– Det fanns en stark framtidstro då 
och ett stort folkligt intresse för FN 
och de globala frågorna. Krigets fasor 
ville man lägga bakom sig. Genom 
FNrörelsen erbjöds människor en plats 

där de kunde vara med och påverka även 
det som hände på det globala planet.

Sverige etablerade tidigt en speciell 
relation med FN, delvis p g a en rad 
framstående diplomater som bidrog till 
att intresset för världsorganisationen 
bland allmänheten ökade. Inte minst 
gällde detta Dag Hammarskjöld som var 
FN:s generalsekreterare 19531961.

– Bland våra äldre medlemmar kan 
vi se hur många fortfarande väldigt 
starkt bär med sig FNtanken och idéer 
om solidaritet och gemenskap från den 
tiden, säger Annelie Börjesson.

SVERIGE PÅLITLIG FN-VÄN
Genom åren har Sverige profilerat sig 
som en pålitlig förespråkare för FN och 
globalt samarbete och är dessutom en av 
de allra viktigaste länderna när det gäller 
ekonomiskt stöd till FN:s olika organ, 
program och fonder.

– Många ute i världen har stort förtro
ende för Sverige och i FNsammanhang 
har vi stor legitimitet. Nu på senare tid 
har FN:s generalsekreterare António 
Guterres handplockat flera svenska 
kvinnor till viktiga positioner i FN. Det 
är något vi ska vara stolta över, menar 
Annelie Börjesson.

Men trots Sveriges långa och stolta 
FNhistoria, och trots att över 80 procent 
av svenska folket är positiva till FN, är 

Owe Peterson, 70, Mariefred
Jag vill arbeta med alla barns rättigheter 
till ett bra liv och för att ge kommande 
generationer så goda förutsättningar som 
möjligt att leva i fred. Jag vill hjälpa till att 
sprida kunskap om Agenda 2030 och bidra 
till hållbar utveckling.

Sheraz Al Hasan, 35, Västerås
Jag vill öka kännedomen i samhället om 
FN och FN:s arbete och vill också vara med 
och påverka. Jag gillar projekten Flicka 
och Skolmat, de har berört mig mycket och 
hänger också ihop med Agenda 2030 som 
är viktig och central.

Svenska FN-förbundet är navet i den 
svenska FN-rörelsen. Runtom i landet finns 
FN-föreningar, FN-distrikt, FN-skolor och 
ungdomsambassadörer och på central nivå 
är ett 80-tal riksorganisationer anslutna 
till förbundet som ett uttryck för stöd åt 
FN-tanken. På kansliet i Stockholm arbetar 
ca 30 personer med bl a utbildning, 
kommunikation, påverkan, insamling 
och internationellt samarbete. Ett flertal 
företags partner och privata givare stödjer 
insamlingsarbetet.

Foto: Lillem
or Källrot

Foto: M
oa Källström

/Svenska FN-förbundet

”FN är en organisation som  
inte är perfekt, men var hade  

vi varit utan den?”
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Svenska FNförbundet relativt sett en 
liten organisation som många svenskar 
helt enkelt inte känner till.

– Vår folkrörelse har stora utma
ningar. Våra medlemmar är till största 
delen ungdomar eller pensionärer och vi 
har alltför få däremellan. Folk i arbetsför 
ålder är så klart ofta upptagna med barn 
och familj men det hindrar ju inte att 
man åtminstone kan vara stödmedlem, 
menar Annelie Börjesson.

 – Vi behöver synas mer och vi behöver 
förklara för människor varför de ska vara 
med, på ett sätt som talar till deras hjärtan.

VILL UTVECKLA
Själv brinner hon för att utveckla den 
svenska FNrörelsen, göra den starkare och 
knyta de olika delarna närmare varandra. 
De ca 80 svenska riksorganisationer som 
är anslutna till FNförbundet som ett stöd 
för FNtanken borde kunna involveras 
betydligt mer i verksamheten, menar hon.

– Vi skulle kunna jobba mycket mer 
med att driva frågor tillsammans med 
våra olika riksorganisationer. Genom 
dem kan vi även bli mer synliga och 
finna nya plattformar för att få ut vårt 

viktiga budskap om FN och globalt 
samarbete, säger hon.

Även de s k FNdistrikten, som finns i 
flera län, vill Annelie Börjesson satsa på.

– Jag är medveten om att man på 
många håll har haft svårt att få fart på sitt 
distrikt. Men på de platser där de funge
rar kan distrikten vara viktiga forum för 
FNföreningarna. Min erfarenhet är att 
medlemmar i en lokal förening stärks av 
känslan att de ingår i ett större samman
hang och att deras förening inte är en 
liten isolerad ö. Här kan man utbyta idéer 
och erfarenheter, och inspireras och sam
arbeta kring olika frågor och aktiviteter. 
Ett distrikt kan också rycka in om en 
lokalförening är svag och kan i bästa fall 
förhindra att den läggs ner.

Genom att stärka hela den svenska 
FNrörelsen – däribland lokalföreningar 
och distrikt, FNskolor, riksorganisationer 
och företagspartner – kan fler svenskar få 
kännedom om FNförbundet och involve
ras i det viktiga FNarbetet, menar hon.

MÖTESPLATS FÖR ALLA LÄNDER
– För mig är FN en unik organisation, 
den enda i världen som är en mötes

plats för alla länder och där man kan 
diskutera olika frågor och försöka hitta 
fredliga lösningar. FN har gjort och gör 
dagligen enorma insatser för så många 
människor runt hela världen. Det är en 
organisation som inte är perfekt, men 
var hade vi varit utan den?

Det vore oerhört svårt att bilda FN 
eller en liknande organisation idag, 
poängterar Annelie Börjesson. 

– Världen 2019 är alldeles för spretig. 
Det blåser starka nationalistiska och 
antidemokratiska vindar och vi har 
ledare som Trump, Putin, Bolsonaro och 
Duterte. Så vi ska värna och stärka FN, 
den organisation för globalt samarbete 
som vi faktiskt har. För det behöver vi i 
FNförbundet bli fler.

– Jag vill uppmana alla att sprida 
budskapet. Var inte så blyg, försök få 
med din familj och dina vänner till att 
bli medlemmar i FNförbundet. Om alla 
värvar en enda person blir vi med ens 
dubbelt så många!

 AnnaLena Karlsson Andrews 

Kaelan Ferry, 21, Göteborg 
Kunskap utgör grunden för förändring. 
Svenska FN-förbundet är med och skapar 
en viktig kunskapsbrygga mellan FN:s 
globala verksamhet och allmänheten på 
lokal nivå och därför är jag medlem.

Abduqadir Ahmed, 40, Göteborg 
FN är ju en internationell organisation som 
de flesta länder i världen är med i. Att då 
personligen vara medlem i ett FN-förbund 
är bra så att man kan påverka sociala och 
politiska förhållanden för att kunna nå en 
hållbar utveckling.

StenÅke Mollmyr från KarlstadsFN förening och Eva Hallström från Värmlands FNdi
strikt håller upp sina röstkort under FNförbundets kongress 2018.

Gillian Nilsson (i mitten) från Lunds 
FNförening blev Årets FNsupporter 
2018. Till vänster FNförbundets general
sekreterare Petra Hallebrant och till höger 
ordförande Annelie Börjesson.

Foto: Svenska FN-förbundet/M
oa Källström

Foto: Svenska FN-förbundet/Jesper Prytz

FN-förbundet utser årligen Årets 
FN-supporter i syfte att uppmärksamma 
”engagerade insatser till stöd för FN eller 
FN-förbundet”. Sedan 2015 utser förbundet 
också Årets FN-lärare och, sedan 2018, 
Årets FN-ungdom.

Foto: Huda Ilyas

Foto: Em
ilia Juvonen
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– I föreningen har vi just nu fyra aktiva 
grupper och en ungdomssektion, berättar 
Isaac Mintz, vice ordförande i Göteborgs 
FNförening. 

Han räknar upp dem – miljögruppen, 
gruppen för mänskliga rättigheter, fred 
och säkerhetsgruppen, genusgruppen 
och ungdomssektionen. De ordnar 
loppisar, möten, bokcirklar och före
läsningar som handlar om ett specifikt 
ämne. Grupperna är olika till storlek och 
engagemang. Ungdomssektionen har till 
och med en egen styrelse. 

Att en FNförening har sådana här 

grupper hör inte till vanligheterna, men 
Isaac ser en klar fördel.

LÅG TRÖSKEL FÖR ATT DELTA
– Systemet med grupper är jättebra. Om 
man är osäker är tröskeln att delta låg. 
Man behöver inte kontakta föreningen 
utan kan besöka en grupp som sysslar 
med just det man själv är intresserad av, 
säger han. 

Han förklarar att man kan trappa 
upp engagemanget gradvis, när man väl 
börjat i en grupp, med allt från styrelse
arbete till att jobba med olika projekt. Att 

informera är en central del av arbetet. 
Föreningen informerar om viktiga 
frågor, som förbud mot kärnvapen, via 
event, föreläsningar, workshops, semi
narier och sociala medier. Föreningen 
riktar också information till specifika 
organisationer. 

– Men ibland går det till på annat sätt, 
som då Sveriges Radio sökte upp mig 
och ordföranden för ungdomssektionen 
för intervju, säger Isaac. Det skedde på 
ljusvakan som föreningen ordnade på 
FNdagen.

Göteborgs FNförening är en av ca 81 
lokala FNföreningar som sammanlagt 
har ca 5 400 medlemmar. Föreningarna 
i sin tur är organiserade i distrikt. Före
ningen i Göteborg ingår tillsammans 
med fyra andra i Göteborgs och Bohus 
FNdistrikt. 

Isaac berättar att han varit viceord
förande i ett år i FNföreningen och 
tidigare bl a har haft uppdrag som 
FNförbundets ambassadör för de glo
bala målen. 

– Men sedan ville jag jobba mera på 
lokal nivå, säger han.

UNG AMBASSADÖR
Amanda Van den Tempel Almaas från 
Stockholm är ambassadör för de globala 
målen, som Isaac var tidigare. Innan 
dess hade hon deltagit i föreläsningar 
om FN, men visste inte så mycket om 
den svenska FNrörelsen. Nu föreläser 
hon själv och har hittills varit bl a på ett 
gymnasium och i en förening med fokus 
på hållbar utveckling.

– Det är jätteroligt och man behöver 
faktiskt inte veta så mycket då man 
börjar eftersom man får utbildning av 
FNförbundet, säger hon. Jag träffar en 
massa människor, lär mig hela tiden och 
känner att jag utvecklas. Uppdraget som 
ambassadör är något som jag verkligen 
rekommenderar.

 Susanne Salin

Edit Forsberg (ordförande) och Isaac Mintz (vice ordförande) i Göteborgs FNförenings lokal på 
Linnégatan 21. 

Monica Johansson, 76, Oskarshamn 
Jag är medlem för att jag har så starka 
minnen av förstörelsen och matbristen 
i Tyskland vid andra världskrigets slut. 
Trots sina brister är FN en mötesplats för 
världens nationer. FN:s ideal är värda att 
kämpa för och sprida kunskap om.

Foto: Göteborgs FN-förening

Hala Kathem, 23, Botkyrka 
Jag brinner för globala frågor inom hållbar 
utveckling, mänskliga rättigheter och fred 
och konflikt. Allt detta arbetar Svenska 
FN-förbundet med och bidrar därigenom 
till en bättre värld.

Runt om i landet arbetar eldsjälar i lokala FN-föreningar med att sprida kunskap 
och engagemang för FN och globalt samarbete. På vissa håll finns även regionalt 
samarbete i s k FN-distrikt. Ideellt arbetande ungdomsambassadörer har också blivit 
en viktig del av den lokala FN-rörelsen under senare år.

Foto: Svenska FN-förbundet

Foto: M
oa Källström

/Svenska FN-förbundet

Den lokala FN-rörelsen

Eldsjälar bär upp FN-arbetet
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FNdagen 2018 på Djurgården i Stockholm. Tidigare överbefälhavaren Sverker Göranson, tillika Freds
baskrarnas ordförande, överräcker en förtjänstmedalj till Cecilia Karlsson Kabaca. Som anhörig har hon 
startat Individzonen, en ideell organisation till stöd för närstående till personal i utlandstjänst.

Felicia Sandin, 20, Umeå
Jag är medlem för att jag tycker att det är 
jätteviktigt att arbeta för att världen ska 
bli så bra som möjligt. Intresset för FN 
väcktes när jag hjälpte till att starta upp 
en FN-elevförening på vår skola, som är en 
FN-skola.

Ingrid Escobar, 52, Eskilstuna
 För mig är det självklart att vara med i 
FN-förbundet då världen ser ut som den 
gör. FN-förbundet är ett forum där jag får 
möjlighet att bidra med mitt engagemang 
för en bättre värld utan krig, miljöförstö-
ring, fattigdom och orättvisor.

Riksorganisationer

 ”Den globala kopplingen 
finns i allt vi gör”

Foto: Kim
 Svensson

Foto: M
oa Källström

/Svenska FN-förbundet

Foto: M
oa Källström

/Svenska FN-förbundet

Ett 80-tal riksorganisationer är anslutna till Svenska FN-förbundet på 
central nivå. De är en viktig del av organisationens bas och bidrar till att 
ge tyngd åt FN-förbundets röst i samhällsdebatten.

– Vi står bakom FN:s värdegrund och 
den globala kopplingen finns i allt vi 
gör, så det är naturligt att vi är med i 
FNförbundet, säger Anders Ramnerup.

Förbundet han är generalsekreterare 
för är en av de organisationer som ingår 
i FNrörelsen på riksnivå. Den går i 
folkmun under namnet Fredsbaskrarna 
men heter egentligen Sveriges 
Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF). 
För att bli medlem ska man ha deltagit i 
fredsbevarande FNuppdrag. Den första 
väpnade svenska FNtruppen åkte till 
Gaza 1956 och efter det har det hand

lat om insatser bl a i Kongo, Cypern, 
Libanon, Balkan och Afghanistan. 

– Svenskar finns också i insatsen i Mali 
under den pågående krisen, berättar 
Anders Ramnerup, och fortsätter: Antalet 
nu levande svenskar som deltagit i mili
tära FNoperationer är faktiskt inte min
dre än 54 000, där den yngsta är runt 20 
år och medelåldern rör sig kring 5455. 

GRUNDADES PÅ 80-TALET
Då Fredsbaskrarna grundades på 80talet 
var syftet att behålla kamratskap bland 
dem som återvänt från internationell 

tjänst. I enlighet med förbundets värde
grund – kamratskap, omtanke och med
mänsklighet – tog man hand om dem 
som inte mådde så bra då de återvände. 

– Numera är det runt 40 personer som 
jobbar ideellt för att stödja alla veteraner 
som har behov av stöd, bl a genom en 
stödtelefon dit det går att ringa dagligen, 
säger Anders Ramnerup.

Samhället har däremot inte alltid varit 
så bra på att ta hand om sina veteraner. 
Få har velat lyssna på dem som kommit 
hem från svåra förhållanden i krig
förande länder. 

– Vi svenskar är lyckligt lottade med 
över 200 år sedan senaste krig, men det 
har också lett till att Sverige varit sämst i 
klassen på att ta hand om sina veteraner. 
I förbundet har vi velat väcka det poli
tiska etablissemanget att se veteranerna 
som en resurs, säger Anders Ramnerup. 

POSITIV FÖRÄNDRING
En tydlig positiv förändring har också 
kunnat iakttas under de senaste åtta 
till tio åren och idag görs en hel del för 
hemvändande veteraner. Sedan 2011 
finns en särskild lagstiftning om upp
följningsansvar för att erbjuda veteraner 
mentalt och fysiskt stöd i fem år, vid 
behov ännu längre. Veterandagen 29 
maj blev flaggdag 2018 och sedan 2013 
är prins Carl Philip höge beskyddare 
för Veteranförbundet. På FNdagen 
brukar FNförbundet få en inbjudan till 
Veteranförbundets högtid på Djurgården, 
och för övrigt håller sig organisationerna 
informerade om varandras förehavan
den. Vissa lokalföreningar samarbetar, 
som exempelvis Umeå FNförening och 
Fredsbaskrarna Väster botten, som funnit 
varandra i det gemensamma intresset att 
informera om FNarbetet. 

– Vi har ju en direkt koppling till FN 
och är i och med det en naturlig del av 
FNrörelsen, avslutar Anders Ramnerup. 

 Susanne Salin



 9 

John Öberg, 20 år, Boden
Jag har mött människor som har fått mig 
att se att man kan förändra, och har inspi-
rerat mig till att våga förändra. Jag känner 
att jag vill och har ett ansvar att göra det.

– Jag önskar att fler ungdomar skulle 
engagera sig för internationella frågor. Vi 
har olika erfarenheter och perspektiv som 
är värdefulla och vi kan påverka världen 
till det bättre, säger Stina Lindqvist.

Stina är 18 år och går samhällspro
grammet på Högbersskolan i Tierp. Den 
blev en certifierad FNskola hösten 2017. 
Stina blev tillfrågad av sin mentor om hon 
ville vara med och starta upp en FNelev
förening. Hon hade redan ett intresse för 
jämställdhet och smickrad över att bli till
frågad tackade hon ja. Linnea Lindblom, 
också hon 18 år, blev snabbt värvad av 
Stina som går i samma klass.

HAR 25 MEDLEMMAR
Idag har föreningen 25 medlemmar och 
de träffas ungefär en gång i månaden, 
styrelsen lite oftare. Stina är ordförande 
och Linnea sekreterare. Båda tycker att 
det roligaste de har gjort hittills var att 
hålla i julavslutningen förra terminen. 

– Det var väldigt mycket att planera 
men blev en uppskattad dag. Vi hade 
en fotbollsturnering och allt flöt på bra. 
Lokala affärer och skolans cafeteria spons
rade oss med fika som eleverna kunde 
köpa. Vinsten gick sedan till FN:s arbete 
med flyktingar. Rektorn var så nöjd att 
han funderar på att låta oss hålla i julav

FN-skolor

Fördjupad kunskap 
genom elevaktiviteter
39 gymnasieskolor i Sverige har certifierats till FN-skolor i samarbete med 
Svenska FN-förbundet. På 25 av skolorna finns det FN-elevföreningar som 
ordnar mängder med aktiviteter och sprider engagemanget för globala frågor.

Anton Fredriksson, 22 år, Umeå 
Frågorna som Svenska FN-förbundet 
arbetar med är viktiga och jag vill att 
fler ska få upp ögonen för dem. Mänsk-
liga rättigheter och hållbar utveckling 
behöver många engagera sig i. Därför är 
jag med i Svenska FN-förbundet.

slutningen varje år, berättar Linnea. 
Fyra gånger om året får gruppen ett 

aktionspaket av Svenska FNförbundet 
med olika teman: jämställdhet, minröj
ning, de globala målen och mänskliga 
rättigheter. Föreningen brukar också 
använda sig av en frågesportsapp och 
utmana andra elever när det gäller hur 
mycket koll de har på omvärlden. Efter 
varje aktivitet får föreningen in nya 
medlemmar. 

– Personer i andra klasser som jag 
annars aldrig skulle utbyta ett ord med 
har blivit mina vänner då vi är engage
rade i samma frågor i elevföreningen. 
Fördomar jag hade om vissa personer 
har suddats ut, säger Linnea.

– Jag tror att många blir intresserade 
av det vi gör för att vi har så kul tillsam
mans, lägger hon till.

Stina är snabb med att fylla i att en 
FNelevförening inte bara behöver vara 
en grupp där man diskuterar världspro
blem, utan också kan vara en plats för 
mycket skratt och gemenskap. 

– Vi har lärt oss så mycket saker genom 
att engagera oss. Vi har pratat inför hela 
skolan några gånger och även informe
rat i alla klasser om att vi finns. Idag är 
vi mycket bättre på att planera framåt 
och strukturera upp arbetet, säger hon. 

Daniel Rogozinski arbetar som lärare på 
skolan och är också FNansvarig.

– Det kommer en del arbete av att vara 
en FNskola. Men det berikar skolans 
verksamhet. Att ha engagerade elever 
är värdefullt. Men skolan bör ha någon 
form av intresse för internationella 
frågor innan man blir FNskola, det 
underlättar arbetet, framhåller han.

HAR FÅTT BERÖM
Både Stina och Linnea tror att det fak
tum att Högbersskolan är en certifierad 
FNskola kan få konsekvenser i lokal
samhället. Ryktet om FNelevföreningen 
på Högbergsskolan har spridit sig i 
kommunen och Stina har fått beröm för 
sitt engagemang från politiker.

– Tanken med en FNskola är bl a att 
eleverna ska lära sig mer om FN. Vem 
vet, det finns kanske framtida politiker 
här på skolan som blivit påverkade av 
allt vi har gjort, funderar Linnea. 

 Lovisa Lo Fundell

Foto: Lovisa Lo Fundell

Linnea Lindblom och Stina Lindqvist är sekrete
rare respektive ordförande i FNelevföreningen 
på Högbergsskolan. 

Foto: M
oa Källström

/Svenska FN-förbundet

Foto: Danielle M
yrnäs
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Vilma Åberg, 21 år, Lund
Jag har väldigt mycket åsikter och tankar 
om vad man kan förbättra i världen, därför 
är jag medlem i FN-förbundet. Det känns 
också som ett bra sätt att knyta kontakter 
för att hitta en väg ut i arbetslivet.

Simon Drehmer, 18 år, Örebro
Jag tänker såhär: man kan reagera på 
saker som händer i världen eller man kan 
vara passiv. När jag ligger på dödsbädden 
vill jag känna att jag gjorde något för 
världen och att jag levt i enlighet med det 
jag tror på.

Sedan Svenska FN-förbundet började med insamling till förmån för FN:s 
fältarbete har samarbetet med olika företag blivit allt viktigare. I dessa 
samarbeten har båda parter mycket positivt att vinna.

O’Learys är en svensk franchisekedja som 
har samlat ihop över två miljoner skol
måltider till FNförbundets Skol mats
projekt sedan samarbetet inleddes 2012. 
Under benämningen Meal4Meal säljer 
restaurangen kampanjmåltider där 4 
kronor går till FNförbundets samarbets
partners i Etiopien. 

– Meal4Meal minskar fattigdomen 
och gör att fler barn kan gå i skolan och 
slipper stanna hemma för att arbeta. 
Det är helt fantastiskt att kunna bidra 
till detta, säger Fredrik Laurell, VD för 
O’Learys Trademark. 

STÖDJER PROJEKT
FNförbundet bedriver samarbete med 

Foto: O’Learys

Foto: M
oa Källström

/Svenska FN-förbundet

Foto: M
oa Källström

/Svenska FN-förbundet

O’Learys Järntorget i Göteborg tar emot pris för flest sålda kampanjmåltider under 2018. Från vänster: 
Josefin Berglund, Daniela Abrahamsson, Jonas Reinholdsson, Petra Hallebrant (Svenska FNförbundet) 
och Christian Bellander. 

Företagspartner
Viktiga plusvärden när  
företag stödjer FN-arbetet

ett antal olika företag som vill vara 
med och skapa positiv förändring. Som 
företagspartner till FNförbundet stödjer 
man något av projekten Skolmat, Flicka 
eller Minor. 

O’Learys kampanj Meal4Meal 
genererar pengar till Skolmat vilket ger 
skolelever i regionen Afar i Etiopien 
frukost eller lunch genom FN:s livsmed
elsprogram WFP. Verksamheten ökar 
närvaron i skolan samtidigt som barnen 
får energi att lära sig nya saker. I vissa 
fall får eleverna även livsmedel att ta 
hem vilket ytterligare motiverar både 
dem och familjerna.

O’Learys vid Järntorget i Göteborg är 
den restaurang inom franschiskedjan 

som under 2018 sålde flest kampanjmål
tider. För att fira detta fick de ta emot 
ett pris på en intern gala i slutet av året. 
Daniela Abrahamsson, restaurangchef 
på O’Learys Järntorget, säger att hon är 
väldigt stolt över utmärkelsen. Hon tror 
att fler företag skulle må bra av att ta ett 
större samhällsansvar. 

– Hela företaget får en stjärna i 
kanten. Vi värdesätter att hjälpa andra 
och tänker inte bara på hur vi ska tjäna 
så mycket pengar som möjligt, utan 
kan göra nytta för våra medmänniskor 
också, säger hon. 

Daniela Abrahamsson berättar att 
medarbetarna känner sig extra stolta när 
de presenterar vad Meal4Meal är och att 
kunderna brukar bli positivt överras
kade. Att skolmåltider bidrar till skol
gång är givande och roligt, tycker hon. 

FINT SAMARBETE
Från FNförbundets sida ses samar
betet med företag som ett viktigt sätt 
att sprida kunskap om FN:s arbete och 
samtidigt generera pengar till det. 

– O’ Learys är ett bra exempel på ett 
fint och fungerande samarbete. Det 
märks att personalen är engagerad och 
brinner för att göra en skillnad, säger 
Cecilia Bergman på FNförbundets enhet 
för kommunikation och insamling. 

De företag som vill samarbeta med 
FNförbundet måste uppfylla vissa krav, 
bl a genom att visa socialt ansvarsta
gande i sin verksamhet och ha kollektiv
avtal och en ansvarsfull miljöpolicy på 
plats. Dessutom ska företaget ha tjänster, 
produkter eller verksamhet som kan 
kopplas till FNförbundets arbete. 

– Det var naturligt för oss att börja 
stödja skolmatsprojektet eftersom mat 
givetvis är vår hjärtefråga. Ingen ska 
behöva gå hungrig i skolan. FN bedriver 
ett gediget arbete med dessa frågor så det 
var ett självklart val, säger Fredrik Laurell. 

 Lovisa Lo Fundell



FN-FAKTA: FN-RÖRELSEN 

Endast stater kan bli medlemmar i FN men för personer och organisationer som vill främja FN-tanken 
och globalt samarbete finns i merparten av världens länder möjlighet att engagera sig i ett FN-förbund. 
Svenska FN-förbundet är sedan länge ett av de största och mest aktiva FN-förbunden i världen.

Tre medlemmar i Svenska FNförbundet foto
graferade vid organisationens kongress 2018.

Världens FN-förbund  
– folkens rörelse till stöd för FN

Foto: Svenska FN-förbundet/M
oa Källström

SVENSKA FN-FÖRBUNDETS 
HISTORIA
Strax efter första världskriget upprät
tades Nationernas Förbund i syfte att 
förhindra nya omfattande krig. Svenska 
FNförbundets historia sträcker sig ända 
tillbaka till 1929 då Svenska Föreningen 
för Nationernas Förbund bildades. Den 
bytte senare namn till Svenska fören
ingen för ett nytt folkens förbund. I och 
med att Nationernas Förbund misslycka
des med att förhindra andra världskrigets 
utbrott 1939 slutade denna organisation 
i princip fungera och i stället grundades 
Förenta Nationerna (FN) 1945.

1944 slogs Svenska föreningen för 

ett nytt folkens förbund samman med 
två andra organisationer: Nordiska 
Föreningen Mellanfolkligt Samarbete 
för Fred och Svenska kommittén av 
Världssamling för Fred. Den nya orga
nisationen tog namnet Mellanfolkligt 
Samarbete för Fred. Dess första ordfö
rande (19441956) var riksdagsledamo
ten Kerstin Hesselgren.

Då endast stater kan vara medlemmar 
i FN hade idén om en folklig rörelse till 
stöd för den nya världsorganisationen 
stark medvind runt om i världen. Redan 
1946 bildades FNförbundens världsfe
deration WFUNA (World Federation 
of United Nations Associations). 

Mellanfolkligt Samarbete för Fred anslöt 
sig till federationen året efter, 1947. Samma 
år bildades den första FNföre ningen i 
Sverige, Västsvenska FNföre ningen (som 
sedan blev Göteborgs FNförening), och i 
nära samarbete med den började tid
ningen Världs horisont ges ut i Göteborg.

Mellanfolkligt Samarbete för Fred 
ändrade 1952 namn till Svenska FNföre
ningen Mellanfolkligt samarbete och, 
fem år senare (1957), till Svenska FNför
bundet. Då bankiren Olof Aschberg, som 
grundat och finansierat Världs horisont, 
gick bort 1960 erbjöds Svenska FNför
bundet att ta över ägarrollen för tid
ningen, vilket också skedde 1961. 
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Genom FN-skolorna och deras FN-elev-
föreningar nås nya kullar gymnasieelever av 
information om FN och globala frågor varje 
år. Under 2018 nåddes t ex ca 8 000 elever 
bara genom elevföreningarnas aktiviteter.

Lokal organisationer: 16 procent av FN-förbundets 
individuella medlemmar är aktiva i någon av  
landets FN-föreningar. På många håll sam-
arbetar en grupp föreningar inom ramen 
för ett s k FN-distrikt. En kull med ca 
25 ungdoms ambassadörer rekryteras 
också varje år och anordnar egna 
aktiviteter runt om i landet.

Vid denna tidpunkt hade FNför
bundet lokaler på Kronobergs gatan i 
Stockholm. Organisationen jobbade 
främst med kursverksamhet, produce
rade skolmaterial och skrev artiklar om 
FNfrågor som tidskrifter kunde pre
numerera på. Inkomsterna kom främst 
från skolmaterialet.

Under de kommande decennierna 
passerades två milstolpar. Den första var 
att fokus skiftades från att anslutna riks
orga nisa tioner var förbundets främsta bas 
till att lokala FNföreningar i stället blev 
det. Styrelsen antog ett mål om att det 
skulle bildas en lokal FNförening i varje 
kommun och en tjänst som orga nisa
tionssekreterare inrättades, med syfte att 
få igång FNföreningar runt om i landet. 

Den andra milstolpen gällde organi
sationens mandat. Från Mellanfolkligt 
samarbete hade man tagit över en strikt 
policy att inte ta ställning i sakfrågor 
utan bara tillhandahålla faktamaterial 
om FN och globala frågor. Men under 
1970talet gjordes en intern utredning 
som kom fram till att FNförbundet 
faktiskt skulle kunna uttrycka en åsikt i 
vissa frågor. Omsvängningen ledde till att 
stora riksorganisationer som Röda Korset 
och Rädda Barnen lämnade förbundet i 
protest (Rädda Barnen återkom senare).

Påverkansarbete förblev dock en liten 
del av FNförbundets verksamhet under 
både 80 och 90talet. Den avgörande 
omsvängningen, från information till 
påverkan, har skett under 2000talet.

SVENSKA FN-FÖRBUNDET IDAG
Vid millennieskiftet låg Svenska 
FNförbundets fokus på att producera 
material och på att informera skolor 
och allmänhet om FN. Sedan dess har 
verksamheten utvecklats kraftigt och 
antalet anställda har nästan tredubblats. 
Opinionsbildning och påverkans arbete 
har blivit allt viktigare, den lokala 
FNrörelsen har utvecklats, en omfat
tande ungdomsverksamhet har vuxit 
fram, konceptet FNskola har introdu
cerats framgångsrikt, utvecklingssamar
bete har inletts med andra FNförbund 
och en satsning på insamling till FN:s 
fältarbete har etablerats och blivit 
alltmer central, med företagssamarbeten 
som en viktig komponent. 

Idag har FNförbundet ca 5 400 indi
viduella medlemmar organiserade i 81 
lokala FNföreningar och åtta distrikt. 
FNförbundet är fortsatt också paraply

organisation för svenska folkrörelser som 
stödjer FNtanken och har som sådan 
omkring 80 anslutna riksorganisatio
ner. 39 gymnasieskolor runt om i landet 
har valt att utveckla sin globala profil i 
samarbete med FNförbundet och får 
kalla sig FNskolor. Samtidigt sam arbetar 
förbundet med ett flertal företag och 
privata givare som bidrar till insamlings
verksamheten på en mängd olika sätt.

Svenska FNförbundets högsta beslu
tande organ är kongressen som samman
kallas vart tredje år. Däremellan leds 
arbetet av en styrelse och en heltids
arvoderad ordförande, från juni 2018 
Annelie Börjesson. I Stockholm finns ett 
kansli med ca 30 anställda under ledning 
av generalsekreterare Petra Hallebrant 
och biträdande generalsekreterare Eva 
Rundgren Forsberg.



FN-förbundet bedriver insamling till för-
mån för viktiga delar inom FN:s fältarbete 
som saknar tillräcklig finansiering. I detta 

sammanhang har samarbetet med olika 
företagspartner blivit allt viktigare.

Ett 80-tal riksorganisationer är anslutna till 
FN-förbundet och bidrar till att ge tyngd åt dess 
röst. Bland dem återfinns allt ifrån fackförbund 

och studieförbund till organisationer som 
reprsenterar kvinnor, ungdomar, religiösa 

samfund, etniska grupper och olika 
särintressen.

Svenska FN-förbundets  
fokusfrågor 2019-2021

Fred och säkerhet:  
– Motverka allvarliga folkrättsbrott

– Motverka minor och kärnvapen

Hållbar utveckling:  
– Främja jämlikhet

–  Främja samhällets ägandeskap för 
Agenda 2030

Mänskliga rättigheter:  
– Stärka flickors och kvinnors egenmakt

–  Stärka civilsamhällets demokratiska 
utrymme och rätten till organisering

–  Sverige ska leva upp till 
rasdiskriminerings konventionen

FNförbundets arbete är baserat på 
Agenda 2030 och FN:s tre pelare:

• Fred, säkerhet och nedrustning
• Hållbar utveckling 
• Mänskliga rättigheter 

Utifrån dessa sakfrågeområden 
arbetar FNförbundet med utbildning, 
kommunikation, granskning, påverkans
arbete, internationellt samarbete och 

stöd till FN:s fältarbete. Ett flertal projekt 
bedrivs för att samla in pengar till viktigt 
fältarbete som saknar tillräckliga resur
ser. Projektet Minor bedriver insamling 
till förmån för FN:s minröjningsorgani
sation UNMAS, som leder och sam
ordnar FNsystemets arbete mot minor 
och andra explosiva lämningar av krig. 
Projektet Skolmat stödjer världslivsmed
elsprogrammet WFP och dess mångåriga 

och framgångsrika arbete med gratis 
skolmat till barn i fattiga områden. 
Projektet Flicka handlar om flickors rät
tigheter och de insamlade medlen går till 
FN:s befolkningsfond UNFPA och dess 
banbrytande arbete mot barnäktenskap 
och könsstympning i Etiopien. 

Sedan 2013 bedriver FNförbundet 
även en katastrofinsamling till förmån 
för WFP:s insatser i och omkring Syrien. 
All insamling går via FNförbundets 
90konto (PG 90 05 638) och granskas 
av Svensk Insamlingskontroll.

Svenska FNförbundet är alltså inte en del 
av FNsystemet utan en svensk civilsam
hällesorganisation. Förbundet samarbetar 
dock med flera FNorganisationer och har 
rätt att använda FN:s symboler och färger. 
Förbundet har rådgivande status i Ecosoc, 
FN:s ekonomiska och sociala råd, vilket bl a 
innebär en möjlighet att lägga fram förslag 
till rådet och även delta som observatör 
under olika möten och konferenser.

På hemmaplan i Sverige har FNför
bundet tät kontakt med regeringsföre
trädare, riksdagsledamöter och myndig
heter i frågor som rör FN och svensk 
FNpoli tik. FNförbundet finansierar 
sin verksamhet genom bl a bidrag från 
Sida, Forum Syd, Utrikesdepartementet, 
privat personer och företag samt genom 
avgifter och försäljning.

Läs mer om Svenska FNförbundet 
och dess arbete på www.fn.se.



FN-RÖRELSEN

Bli månadsgivare!
Bli månadsgivare till något av FN-för-
bundets projekt: Flicka, Skolmat eller 
Minor! Dina pengar blir ett värdefullt 
bidrag till arbetet för att främja flickors 
rättigheter, ge barn utbildning eller röja 
minfält. Att bidra kontinuerligt, som 
månadsgivare, är särskilt värdefullt då 
det bidrar till stabilitet och långsiktighet 
i insatserna. Du kan också välja att 
stödja de krigsdrabbade i Syrien.  
Se fn.se/manadsgivare.

Samverkan mellan världens folk är en förutsättning för en fredlig och positiv glo-
bal utveckling och när läget i världen är problematiskt behövs FN-rörelsen mer än 
någonsin. Alla kan bidra till FN-arbetet – här är några förslag på vad DU kan göra:

FNfakta nr 1/19: FNrörelsen. Text: AnnaLena Karlsson Andrews.  
Faktabladet kan beställas från FNförbundet (upp till 10 ex gratis, porto tillkommer).  
Epost: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · Webb: www.fn.se

Det finns drygt 100 FNförbund i världen. På bilden pratar representanter för Svenska FNförbundet 
med förbipasserande på ett torg i Örebro.

Foto: Svenska FN-förbundet/Jesper Prytz

Värva en medlem!
Ju fler medlemmar FN-rörelsen har, desto 
starkare blir vi! Genom att värva en kolle-
ga, kompis eller familjemedlem som med-
lem i Svenska FN-förbundet är du med 
och skapar en ännu större FN-rörelse i 
Sverige. Att bli medlem är enkelt och 
billigt. Besök fn.se/medlem eller ring 

08 462 25 40. Tillsammans 
gör vi skillnad!

Engagera dig lokalt!
På ca 90 orter i Sverige finns lokala 
FN-föreningar som kontinuerligt arbetar 
för att informera om globala frågor och 
engagera lokalsamhället för en bättre 
värld. I föreningen kan du träffa andra 
engagerade medlemmar, delta i olika 
aktiviteter och vara med och utforma 
verksamheten. Vi behöver fler aktiva per-
soner i rörelsen. Kontakta FN-förbundet 
på 08 462 25 40 eller sök din närmaste 
förening på fn.se!

Ring 08-462 25 40 
eller ansök på  
fn.se/medlem

DEN INTERNATIONELLA 
FN-RÖRELSEN
FNförbundens världsfederation 
WFUNA (World Federation of United 
Nations Associations) arbetar med att 
organisera världens folk i nationella 
FNförbund och verkar för ett effekti
vare och starkare FN. I dagsläget finns 
FNförbund i över hundra länder. En 
lista över världens alla FNförbund finns 
på www.wfuna.org.

Federationen har kontor i New York, 
Genève, Bryssel och Seoul och general
sekreterare är Bonian Golmohammadi 
från Sverige, tidigare generalsekreterare 
för Svenska FNförbundet. Organisa
tionens högsta beslutande organ är 
plenarmötet som sammankallas minst 
vart tredje år.

WFUNA har, liksom Svenska FNför
bundet, rådgivande status i Ecosoc 
men även olika typer av representation 

i och samröre med en lång rad andra 
FNorganisationer, däribland Unesco, 
Unctad och Unicef.

Svenska FNförbundets tidigare ord
förande Aleksander Gabelic satt länge 
i WFUNA:s exekutivkommitté men i 
dagsläget har Svenska FNförbundet 
ingen representant i federationens led
ning. Svenska FNförbundet deltar dock 
alltid i plenarmötet och skickar även 
en ungdomsrepresentant till det paral
lella ungdomsmötet. Vid den senaste 
WFUNAplenaren i Dominikanska 
republiken i oktober 2018 represente
rades Sverige av Petra Hallebrant och 
Annelie Börjesson. Sebastian Qvist var 
ungdomsrepresentant.

Svenska FNförbundet bedriver inter
nationellt utvecklingssamarbete tillsam
mans med FNförbunden i Georgien, 
Armenien, Tanzania och Demokratiska 
republiken Kongo. Arbetet syftar till att 
stärka deltagandet för ungdomar och 
civilsamhälle i processer som rör kon
fliktlösning och mänskliga rättigheter och 
att stärka genomförandet av de globala 
målen på lokal nivå. Inom ramen för sam
arbetet erbjuder Svenska FNförbundet 
praktikplatser hos sina systerorganisatio
ner i Georgien, Armenien och Tanzania.
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FN ska enligt stadgan tjäna ”de Före nade 
Nationernas folk”. Trots det har folkliga 
organisationer problem att få tillträde till 
samarbetet mellan världens regeringar. 
Pro ble met har växt under senare år. I höstas 
riktade FN:s kontor för mänskliga rättighe
ter skarp kritik mot 38 regeringar som 
aktivt försöker försvåra samarbetet mellan 
det civila samhällets organisationer och FN. 

FNförbundens världsfederation, 
WFUNA (World Federation of United 
Nations Asso cia tions), har kontor i New 
York, Genève och Seoul. Därifrån sker 
ko ordine ringen av samarbetet mellan 
världens FNförbund. WFUNA:s huvud
uppgift är att utvidga och stärka den 
internationella FNrörelsen. Till federatio
nens centrala uppgifter hör också att starta 
nya FNförbund, koordinera projekt samt 
fungera som en länk vid organisationers 
besök i New York. Svenska FNförbundet 
hör till de drygt 100 medlemmarna och 
samarbetar dessutom löpande med andra 
FNförbund i Öst europa och södra Afrika 
[se faktaruta].

LEDDE SVENSKA FN-FÖRBUNDET
WFUNA:s generalsekreterare Bonian 

Civilsamhällets insyn och medverkan i världsorganisationen möter mot-
stånd i flera FN-länder. Som motkraft finns världens FN-förbund som 
tillsammans verkar för att göra FN mer folkligt, öppet och transparent. 
Arbetet leds av FN-förbundens världsfederation WFUNA.

Golmohammadi, som 20012009 var 
chef för Svenska FNförbundet, har 
bråda dagar. För tillfället befinner han 
sig mitt emellan ett FNrollspel för 1 200 
ungdomar från ett 70tal länder och ett 
möte med länder som nyligen har läm
nat sin plats i FN:s säkerhetsråd, bland 
dem Sverige, Bolivia och Kazakstan.

Bonian Golmohammadi ser både 
hot och möjligheter för FNförbundens 
inflytande över FNarbetet.

– Dels växer det politiska motståndet 
mot multilateralismen som sådan, dels 
väljer allt fler länder att samarbeta ”à la 
carte”, det vill säga bara i vissa frågor. Vi 
ser också tydliga attacker mot civilsam
hället. Samtidigt finns det möjligheter 
för FNförbunden att kräva deltagande 
i internationella processer. Arbetet med 
Agenda 2030 och de globala målen visar 
att det kan göras. 

Bonian Golmohammadi ger ytterli
gare exempel på projekt som drivs av 
WFUNA. Till dessa hör kampanjen 
”Inte under FN:s flagg” som kräver 
åtgärder mot sexuella övergrepp som 
begås av FNanställda. Frågan har under 
lång tid engagerat även den svenska 

FNrörelsen som tidigt ställde sig bakom 
FN:s nolltolerans mot övergrepp och 
gav sitt stöd till FNmedarbetaren och 
visselblåsaren Anders Kompass.

MOTARBETAR CIVILSAMHÄLLET
Motståndet mot civilsamhället finns 
inte bara i medlemsländerna utan även 
i FNorganisationen. Till och med FN:s 
s k NGOkommitté, som ska bevilja 
ackreditering till FNmöten, ägnar sig åt 
att stoppa organisationer. 

– Sverige gör goda insatser men andra 
länder i kommittén försvårar för civil
samhället trots att man på hemmaplan 
utmålar sig som organisationsvänner, 
berättar Bonian Golmohammadi. 
WFUNA krävde i höstas i ett uttalande 
att kommittén måste underlätta för civil
samhället att få tillgång till FNsystemet. 

Bonian Golhammadi avslutar i positiv 
anda. Trots svårigheter att mäta det 
faktiska inflytandet nämner han en rad 
framgångar som den internationella 
FNrörelsen, inklusive den svenska, har 
bidragit till genom åren. Till dessa hör 
de internationella kampanjerna mot 
minor och klustervapen, arbetet för 
Internationella brottmålsdomstolen ICC, 
den folkrättsliga principen skyldighet att 
skydda och nu senast kampanjen för ett 
öppet och transparent val av ny FNchef. 

 Pekka Johansson, pressekreterare  
vid Svenska FN-förbundet

Inessa Pambukhchyan och Sona 
Makasyan i Armeniens FNförbund. 

Foto: UNA Arm
enia

Svenska FN-förbundet samarbetar med 
andra FN-förbund i Afrika och Europa i syfte 
att stärka civilsamhället och den interna-
tionella FN-rörelsen samtidigt som hållbar 
utveckling och mänsklig säkerhet främjas. 
Programmet sträcker sig över en femårsperiod 
(2017–2021) och är uppdelat i tre underpro-
gram: förtroendeskapande i Demokratiska 
republiken Kongo, globala målen i Tanzania och 
inkluderande demokratisering i Georgien och 
Armenien. Läs mer på fn.se/internationellt!

Bonian Golmohammadi, chef för 
FNförbundens världsfederation 
WFUNA, var generalsekreterare för 
Svenska FNförbundet 20011009.

Världens FN-förbund

Samarbete för en 
folklig röst i FN
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För fjärde gången i historien ingick Sverige under 2017 och 2018 som medlem i FN:s säkerhetsråd. 
Trots flera pågående storskaliga konflikter anses Sverige ha gjort en god insats i rådet.

Den svenska regeringen vill gärna fram
hålla sina två år i FN:s säkerhetsråd som 
en framgång, men erkänner också att 
världen inte blivit bättre. Till framgång
arna räknas framför allt att Sverige lyft 
kvinnors deltagande i fredsprocesser 
liksom klimatförändringarnas påverkan 
på krig och konflikt.

I god tid före årsskiftet publicerade 
regeringen på sin hemsida en lista med 
tio saker som Sverige bidragit med under 
sina två år i FN:s säkerhetsråd. En impo
nerande uppräkning. 

Sverige ska ha gjort skillnad i några 
av världens just nu pågående konflikter, 
som i Jemen, Syrien, Myanmar (Burma) 
och Nordkorea. Regeringen framhåller 
också att den motverkat motsättningar 
inom säkerhetsrådet och stärkt kvinnors 
inflytande, utöver flera andra saker. 

Sverige i säkerhetsrådet 2017-18

Svenska framgångar i FN  
i skuggan av svårt världsläge

Efraim Gómez är chef för FNenheten 
på Utrikesdepartementet. Han tycks 
ha listan i sin hand när han talar, men 
understryker att det är lite dubbelt att 
bara tala om Sveriges deltagande i säker
hetsrådet som en framgång.

 
SKÖRDAT FRAMGÅNGAR
– Vi har som Sverige skördat framgångar, 
även om det är svårt att påstå att världen 
har blivit så himla mycket bättre när det 
kommer till fred och konflikt under de 
här två åren. Men vi måste vara nöjda och 
stolta över det som vi har åstadkommit. 
Ibland är ett bra resultat att världen inte 
har blivit sämre, säger Efraim Gómez.

Det är framför allt fem saker som Efraim 
Gómez vill lyfta som framgångar. Det 
handlar om att få fram humanitär hjälp till 
miljontals nödställda syrier, återaktivera 

den politiska processen i Jemen, få upp 
situationen i Myanmar på säkerhetsrådets 
dagordning, ge kvinnor en plats vid bordet 
i fredsprocesser och att stärka arbetet med 
barn i väpnade konflikter. 

En mindre synlig framgång är mer 
samarbete inom FN. Enligt Efraim 
Gómez ska Sverige ha bidragit till att 
FN:s generalsekreterare fått en mer 
framträdande roll i säkerhetsrådets 
arbete. Sverige ska även ha ökat samar
betet mellan EUmedlemmarna i rådet.

– Sverige har också varit måna om att 
ge det civila samhället ett större utrymme 
i säkerhetsrådets arbete, säger Jens 
Petersson, handläggare för fred, säkerhet 
och nedrustning på Svenska FNförbundet. 

Utöver flera möten med representanter 
för enskilda organisationer i Sverige har 
det svenska utrikesdepartementet haft en 

Sveriges arbete i säkerhetsrådet resulterade bl a i fredssamtal om Jemen i Sverige i december 2018. På bilden utrikesminister Margot Wallström och 
FN:s generalsekreterare António Guterres tillsammans med Khaled Hussein Mohamed Alyemany och Abdulsalam Salah Ahmed Feliatah som repre
senterar parterna i Jemenkonflikten.

Foto: Ninni Andersson/Governm
ent Offices of Sweden
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Möte i FN:s säkerhetsråd.

löpande dialog med bl a FNförbundens 
världsfederation i New York. 

– Vi kan säga att vi skapat ett ekosys
tem med kontrollstationer där vi kan 
fråga om vi är rätt ute i vårt arbete och 
om vi gör rätt saker. Det är superviktigt 
för oss, säger Efraim Gómez.

VÄRLDEN I BACKSPEGELN
Även Jens Petersson tycker att det är 
viktigt att ha världspolitiken i backspe
geln när man talar om Sveriges två år 
i säkerhetsrådet. Han säger att det är 
svårt att ha för stora förväntningar när 
Donald Trump är president i USA och 
Ryssland inte är ”särskilt samarbetsvil
ligt”. Trots det anser Jens Petersson att 
Sverige har lyckats driva på arbetet med 
att förebygga väpnade konflikter. 

– Det finns definitivt skäl att berömma 
regeringen specifikt för sitt fokus på kon
fliktförebyggande insatser och åtgärder. 
Världssamfundet misslyckas ofta med 
förebyggande insatser och tycks ibland inte 
tänka på det är billigare att reda ut saker i 
förväg istället för i efterhand. Det tycker vi 
att Sverige har lyft väldigt starkt under de 
här två åren, säger Jens Petersson.

Utifrån får FN ofta kritik för att det är 
svårt att gå från ord till handling. Det hål
ler Jens Petersson delvis med om. Det är en 
sak att driva frågan om att bli bättre på att 
förebygga konflikter, men en helt annan 
sak att faktiskt göra det, menar han.

Han påminner om att världens länder 
lägger väldigt lite pengar på fredsbyg
gande insatser, i jämförelse med vad som 
satsas på militären. 

– Även om vi trefaldigade stödet till 
FN:s fredsbevarande insatser skulle det 
vara ”peanuts” i jämförelse med vad 
världens länder slösar bort på militära 
utgifter, säger Jens Petersson.

STÖRSTA MISSLYCKANDET
Det absolut största misslyckandet under 
de två senaste åren i FN:s säkerhetsråd 
är Syrien. Det är Efraim Gómez och Jens 
Petersson överens om.

– Syrien fortsätter tyvärr att vara 
säkerhetsrådets absolut allvarligaste 
misslyckande, men det kan inte Sverige 
lastas förr. Vi har gjort allt vi har kun
nat, säger Efraim Gómez.

Däremot är de två inte överens om 
hur arbetet med Jemen och Myanmar 
utvecklats i säkerhetsrådet. Jens 
Petersson tycker att Sverige kunde ha 
ställt större och hårdare krav på att 

säkerhetsrådet måste agera när det gäller 
folkmordet mot rohingyer i Myanmar. 
Frågan om ett vapenembargo mot 
Myanmar kunde också ha lyfts tydligare.

När det gäller Jemen menar Jens Petersson 
att Storbritanniens roll som ansvarig för 
frågan i säkerhetsrådet borde ha ifrågasatts, 
eftersom Storbritannien i FNförbundets 
mening är partiskt i konflikten. 

HANDLAR OM VETORÄTTEN
Säkerhetsrådets möjligheter att påverka 
konflikterna i Syrien, Myanmar och 
Jemen handlar till syvende och sist 
om vetorätten. I de tre fallen bromsar 
en eller flera stormakter med vetorätt 
alla möjligheter att nå framgångar i 
fredssamtal eller när det gäller att ställa 
ansvariga för övergrepp till svars. 

– Vetot är den största utmaning som 
säkerhetsrådet står inför. I Syrien råder det 
ingen tvekan om att det är vetot som straffar 
inte bara säkerhetsrådets arbete, utan även 
miljontals människor i nöd. Vetot kanske 
behövdes när FN skapades, men idag miss

Foto: UN Photo/M
anuel Elias

Svenska FN-förbundet listar följande höjd-
punkter under det svenska medlemskapet i 
FN:s säkerhetsråd 2017-2018:
• Aktivt arbete för jämställdhet. Tack vare 

Sverige nämns inkludering av kvinnor i 
fredsprocesser i betydligt fler resolutioner 
(beslut som tagits av säkerhetsrådet) och 
ordförandeuttalanden än före det svenska 
rådsmedlemskapet. Kvinnor har även fått 
större tillträde till rådet än tidigare. 

• Sverige har tydligt markerat mot använd-
ningen av könsbaserat och sexuellt våld i 
konflikt.

• Sverige har haft ett tydligt fokus på kon-
fliktförebyggande åtgärder och har lyckats 

stoppa eller lindra utbrott av våldsamma 
konflikter.

• Sverige har lyft kopplingen mellan klimat-
förändringar och konflikt.

• Sverige har arbetat aktivt med situationer 
som Syrien, Jemen, Myanmar, Demokratiska 
Republiken Kongo, Ukraina, Mali med flera 
och fått igenom flera betydelsefulla beslut.

• Sverige har arbetat med att öka trans-
parensen och tillgängligheten gällande 
säkerhetsrådet. En rad civilsamhällesorga-
nisationer har fått tillträde till säkerhetsrå-
det tack vare Sverige. 

• Sverige har nått framgångar i fråga om 
skydd av barn i väpnade konflikter.

brukas det långt bortom sitt ursprungliga 
syfte. Det finns inga skäl att använda veto 
när det begås massövergrepp i Syrien och 
Myanmar, säger Efraim Gómez. 

Jens Petersson hade gärna sett att 
Sverige refererat mer till den princip om 
skyldighet att skydda, som FN antog 
2005. Meningen var att den skulle bryta 
låsningar och få säkerhetsrådet att agera 
vid grova krigsförbrytelser. 

– Principen har fått en del mothugg, 
men när man fått en sådan princip anta
gen tycker vi det är fel att inte stå fast vid 
den och att inte referera till den oftare än 
vad Sverige har gjort, säger Jens Petersson. 

En fråga som under de två senaste 
åren klättrat allt högre upp på säkerhets
rådets agenda är klimatförändringarnas 
påverkan på krig och konflikt. Det beror 
mycket på Sverige. Idag är klimat och 
säkerhet en del av FNsekretariatets dag
liga arbete och integreras löpande i flera 
av FN:s land och regionstrategier.

 Erik Halkjaer, frilansjournalist
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Historiskt ramverk för migranters  
rättigheter antaget
I december antog 159 länder i Marrakech, Marocko, FN:s globala ramverk 
för säker, ordnad och reguljär migration. Dokumentet är det första av sitt 
slag och består av 23 gemensamma mål.

Sveriges dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon talar vid konferensen i Marrakech då 
ramverket för migration antogs.

FN:s generalsekreterare António Guterres 
öppnade konferensen i Marrakech med att 
understryka att de många myter som flore
rat på både internet och i medier helt enkelt 
inte är sanna. I bl a Sverige har flera, fram
förallt högerextrema organisationer, påstått 
att FN med hjälp av ramverket skulle tvinga 
världens länder att öppna sina gränser.

I ramverkets inledande text beskrivs 
först och främst att ramverket inte är bin
dande och att varje stats rätt att bedriva sin 
egen migrationspolitik respekteras. Trots 
detta meddelade 17 länder, däribland USA, 
Israel, Ungern och Österrike, kort inför 
konferensen att de inte tänkte ansluta sig till 
ramverket. Deras kritik fokuserade främst 
på att ramverket inte gör skillnad på legala 
och illegala migranter och att dokumentet 
skulle tvinga länderna till åtaganden som 
gick emot deras nationella politik.

I Belgien splittrades regeringen efter att 
regeringspartierna inte kunde komma 
överens om en gemensam hållning i frågan.

”NÖDVÄNDIGT OCH 
BALANSERAT”
Sveriges dåvarande migrationsminister, 
Heléne Fritzon, tycker däremot att ram

David Jakobsson 
arbetar med 
flyktingfrågor för 
Svenska Kyrkan 
som är ansluten 
som riks
organisa tion till 
FNförbundet.

verket är nödvändigt och balanserat.
– Det är oerhört angeläget att man 

gör saker tillsammans. Ett land kan inte 
ensamt lösa de utmaningar vi har. Det 
är oro i världen vilket gör att allt fler 
kommer att migrera och därför behöver 
vi gemensamt ta ansvar, säger hon.

Ramverket består av 23 olika mål 
som bl a handlar om att bekämpa 
människosmuggling, uppmuntra till 
internationellt samarbete, minimera de 
strukturer som tvingar människor att 
migrera och säkerställa viktig arbets
kraftsinvandring.

Syftet är att ”optimera de allmänna 
fördelarna med migration, och samtidigt 
hantera riskerna och utmaningarna för 
individer och samhällen i dess ursprungs, 
transit och destinationsländer”.

Sverige har varit drivande när det 
gäller att föra in bekämpning av 
människosmuggling och att säkra 
migranters rättigheter, med fokus på 
barn och kvinnor. Även förutsättningar 
för att återvända till ursprungslandet, 
om man inte bedöms ha behov av skydd, 
har varit en viktig fråga för Sverige.

David Jakobsson arbetar med 

flyktingfrågor för Svenska Kyrkan. Han 
anser att det finns mycket positivt att 
hämta i ramverket.

– Det är bra att grundläggande rättighe
ter sammanställs eftersom det tidigare inte 
funnits något dokument som tar ett hel
hetsgrepp om migranters rättigheter. Sedan 
är ju ramverket inte bindande och det finns 
en risk att en del stater kommer fokusera 
mer på vissa delar för att stoppa migration. 
Men att det t ex slås fast att förvar ska 
ses som en sista utväg är väldigt viktigt 
eftersom en del stater idag sätter migranter 
i förvar på löpande band, säger han.

UPPFÖLJNINGEN VIKTIG
På grund av att ramverket inte är 
bindande ser David att uppföljningspro
cessen kommer vara det som definierar 
huruvida det kommer ha någon effekt. 
Sent i förhandlingarna skrevs det in att 
de stater som ställt sig bakom dokumen
tet ska rapportera sina insatser för att för
verkliga det till en särskild instans inom 
FN:s organisation för migration, IOM.

– Det kommer att vara extremt viktigt 
att hålla fast vid ramverket och de inter
nationella samarbeten det uppmuntrar 
för att verkligen få till djupgående 
förändringar.

David hoppas också att Sverige kan 
använda det som ett verktyg i förhandling
arna om EU:s gemensamma asylsystem.

– Förhoppningsvis kan det bidra till 
att biståndspengarna i EU:s förvalt
ningsfond för nödåtgärder i Afrika bör
jar användas till att skapa säkra vägar 
för migranter och asylsökande istället 
för att, som det är nu, främst fokusera på 
att stoppa migration.

 Text och foto:  
André Larsson, frilansjournalist
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Fyra skolklasser i Falkenberg, 
Forshaga, Norrköping och Sundsvall 
står som vinnare i FN-förbundets 
tävling om den mest klimatsmarta 
skollunchen. En jury med bl a stjärn-
kocken Paul Svensson har utsett dem.

Isabelle’s Market,
är ett nystartat restaurangföretag där hälsa, 
hållbarhet och mat går hand i hand. Mat som 
dessutom är utsökt, om man ska tro webbsidans 
kundrespons. Mer ovanligt är att tio procent av 
vinsten går till FN-förbundets projekt Skolmat. 

Berätta om Isabelle’s Market, vad är det ni gör?
Vi gör vegetarisk och vegansk mat, som är 
hälsosam och närproducerad på ett hållbart 
sätt. Det hela började i somras då vi småstar-
tade med event som födelsedagar och festiva-
ler. Vår restaurang finns i Stockholmsförorten 

Foto: Isabelle’s M
arket

Kista och vi kommer även finnas på Way Out West. 
Längst ner på menyn står det att vi samarbetar 
med FN-förbundet och att tio procent av inkom-
sten går till det globala målet ”Ingen hunger” 
via projektet Skolmat. Vi donerade 10 000 kronor 
förra halvåret vilket blev 5 000 skolmåltider till 
skolor i Afar, Etiopien.

Hur kommer det sig att ni valt att stödja  
just projektet Skolmat?
Vi ville göra något med socialt ansvar och hållbarhet 
så vi kollade upp några möjliga projekt. I Skolmat 
handlar det om både mat och utbildning samtidigt, 
vilket kändes klockrent.

Vilka reaktioner har ni fått av era kunder?
Vi har bara fått positiv respons. Projektet handlar 
ju om mat, vilket våra kunder kan relatera till, 
och då vi har projektfoldrar framme och globala 
målen-pins på våra kläder händer det att folk börjar 
diskutera. Några kunder har berättat att de swishat 

pengar utöver det indirekta bidrag som ingår i 
matpriset.

Till sist, vem är Isabelle?
Isabelle är en god väninna i Göteborg. När vi 
2017 skulle ordna en nyårsfest för 80 personer 
hade vi ingen aning om vad vi skulle göra, men 
Isabelle sa att vi skulle prova att göra pizza 
med libabröd, ett orientaliskt tunnbröd. Festen 
blev en succé med maten som bidragande 
faktor. Succén har fortsatt och bisysslan blev 
heltidsjobb för oss, som är finansanalytiker 
respektive webbdesigner till yrket. Nu har vi fått 
förfrågningar 
om att öppna 
restaurang och 
catering i New 
York. Vi vill ge en 
hommage till vår 
fina vän, därav 
namnet.

Stöd 
projektet SKOLMAT 

Swisha valfritt belopp  
till 90 05 638 och  

ange SKOLMAT

Adrian  
Sundqvist och 
Hassan Kasujja  
har startat  
Isabelle’s Market.

I höstas utlystes en tävling bland skol
klasser för att utse den mest miljösmarta 
skollunchen. Intresset från skolklasserna 
var stort och FNförbundet fick in över 
80 bidrag från hela Sverige.

Instruktionerna var att skapa ett 
recept på en måltid för fyra personer, 
där varje portion inte fick kosta mer än 
elva kronor. Klassen skulle även moti
vera hur receptet tar hänsyn till säsong, 
produktions ort och koldioxidutsläpp, 
samt märkningar som ekologisk, KRAV 
och Fairtrade.

En jury bestående av Paul Svensson, 
kock, Smilla Luuk, matbloggare, Ulla 
Karlström, redaktionschef på Allt om 
mat, samt Anneli Bylund, hållbarhets
strateg på Coop, gick igenom recepten 
och utsåg fyra vinnare som alla får en 
prischeck på 10 000 kr från Coop.

FNförbundets 
ordförande 
Annelie Börjesson 
tillsammans 
med eleverna i 
F2 samt lärarna 
Lovisa och Malin 
på Thoren Fram
tid i Falkenberg.

Foto: Thoren Fram
tid

Vinnarna är:
•  Lågstadiet: Klass F-2, skolan Thoren Framtid i Falkenberg – Pumpasoppa med krutonger.
•  Mellanstadiet: Matrådet, Vallens miljöskola i Sundsvall – Ärtiga potatisbullar med fejkon.
•  Högstadiet: Klass 8D, Forshaga Lärcenter – Värmländsk rotfruktspannkaka med kycklingbacon.
•  Gymnasiet: Klass 3:5, Kunskapsgymnasiet i Norrköping – Grönkålspasta med kikärtor.
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Foto: Claes Grunditz

Foto: Falu FN-förening

FN-föreningen i Varberg har hittat ett recept för att locka nyanlända 
kvinnor till föreningen: en FN-kvinnogrupp som träffas en söndags-
eftermiddag i månaden.

Varbergs FNkvinnogrupp diskuterade hälsa och vardagsmotion på sitt möte i januari. De delta
gande kvinnorna kom från Algeriet, Eritrea, Finland, Irak, Libanon, Syrien och Sverige. Sittande 
från vänster: Minna Hiltunen, Agneta HildingBengtsson, Aisha Raffas, Malak Eid Ahmad, Awatif 
Mohammed och Raghda Nofal. Stående från vänster: Lisbeth Hesslow, Marianne Castellano, Lem
lem Haylom, Gun Hansson, Elsa Habte och Gunilla Grunditz.

Ljusmanifestation i Falun med ett fredsmärke 
format av gravljus. 

FN-föreningen i Varberg firar i år 60-års-
jubileum. Sedan starten har den haft stort 
engagemang både när det gäller FN och andra 
aktuella frågor. Under de senaste åren har 
en viktig insats varit att hjälpa nyanlända 
att komma in i samhället, bl a genom att 
arrangera språkcafé tillsammans med andra 
lokala aktörer i Varberg. Konceptet har varit 
lyckat och människor från olika kulturer har 

Systerskap utan  
gränser i Varberg

där tagit del av varandras historier och skapat 
ny vänskap.

Sedan januari 2017 har verksamheten foku-
serat på mål 5 i Agenda 2030, om jämställdhet. 

– Vi märkte att de flesta som kom till 
språkcaféerna som vi anordnade var män. Vi 
behövde fånga upp kvinnorna och göra något 
för dem, berättar Gunilla Grunditz, ordförande i 
Varbergs FN-förening. 

Ljusmanifestation mot kärnvapen

Åtgärden blev att starta en FN-kvinnogrupp 
som riktar sig till flickor och kvinnor med både 
svensk och utländsk bakgrund. Gruppen träffas 
en söndag i månaden och diskuterar olika ämnen, 
pysslar och lyssnar till föreläsningar m m. 

OLIKA KULTURER
– Vi brukar vara mellan 10 och 15 personer från 
olika bakgrunder och kulturer. Det medför att vi 
har väldigt intressanta och givande diskussio-
ner, säger Gunilla. 

I gruppen är det högt i tak och samtalsämnena 
många. Om det någon gång, mot all förmodan, 
skulle bli tyst finns det en låda där deltagarna kan 
lägga ner en lapp med en specifik fråga som de 
vill prata om. 

– Lådan har varit med från start, men det 
brukar inte bli tyst. Kvinnorna verkar känna att 
de kan prata om allt. 

FN-föreningen har inte krävt någon föranmä-
lan utan det har räckt med att dyka upp. Detta 
har sänkt tröskeln och gjort det lättare att få 
folk att komma. Responsen har varit positiv och 
det märks att kvinnorna uppskattar träffarna.

HAR STÄRKT FÖRENINGEN
Aktiviteten har även stärkt FN-föreningen i sig. 

– FN-kvinnogruppen har medfört att fler 
engagerar sig i FN-föreningen och vi har också 
fått en jämnare könsfördelning, vilket är roligt, 
säger Gunilla. 

På den inbjudan som går ut till kvinnorna 
står det att de gärna får använda träffarna om 
de har något särskilt som de vill berätta eller 
lära ut till de andra.

– Det kan kännas svårt i början att aktivera 
och engagera människor men med lite driv och 
engagemang kommer man en bra bit på vägen, 
säger Gunilla Grunditz. 

 Sofia Karlsson, praktikant

Falu FN-förening arrangerade i december en 
ljusmanifestation mot kärnvapen. ”Säg JA till 
FN:s kärnvapenförbud” var budskapet. 
Ett 80-tal personer hade samlats för att med 
ljus, tal och allsång fånga människors upp-
märksamhet i julbrådskan. Sången ”I natt jag 
drömde” klingade utmed Slaggatan.

Förutom Falu FN-förenings egen talare 
vittnade också Anders Litborn från Svenska 
Kyrkan och Lars-Olov Råsmark från Equmeni-
akyrkan om det utbredda och massiva stödet 
för att riksdagen ska hålla fast vid Sveriges 

långvariga kamp mot kärnvapen. Trubadurerna 
Mats Höjer och Gunnar Blommé bidrog med 
stämningsfull diktläsning och sång.

Mötet beslöt att skicka brev till alla riks-
dagsledamöter med uppmaningen att lyssna 
på folkviljan och rösta ja till FN:s kärnvapen-
förbud. Ett stort antikärnvapenmärke format 
av gravljus markerade allvaret i frågan. 
Manifestationerna återkommer andra lördagen 
i varje månad under hela våren tills dess att 
riksdagen fattar beslut.
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Anette Garney låter glad. Hon berättar att 
föreningen hon basar för har fått nytt blod i 
form av flera aktiva ungdomar. Från tidigare 
finns omkring 75 medlemmar i FN-föreningen 
i Luleå, men inte så många aktiva. De globala 
målen är alltid aktuella i föreningen, ofta i 
samarbete med andra aktörer.

– På internationella dagen för mänskliga 
rättigheter talade jag under rubriken Jämställd-
het – en mänsklig rättighet? berättar Anette. 
Man kan nog säga att mål 5 om jämställdhet är 
det mål som föreningen starkast betonar, även 
om det är viktigt att se agendan som en helhet.

MÅNGA SAMARBETEN
Aktiviteten i fråga var ett samarrangemang med 
Amnesty International Luleå, Läkare i världen 
Norrbotten och Rättighetscentrum. På kvinno-
dagen brukar föreningen ordna samarbete med 
kvinnoorganisationen Soroptimisterna. Andra 

Västerås FN-förening uppmärksammade den 
29:e november internationella dagen för solida-
ritet med det palestinska folket. Ordföranden 
kopplade i sitt tal ihop Palestinafrågan med 
nummer 16 av de globala målen, ”fredliga och 
inkluderande samhällen”, och ställde frågan 
hur vi når dit. 

Sedan tog Ernesto ordet och förklarade kon-
flikten med hjälp av bilder. Efter det uppträdde 
Palestinska vänskapsföreningen i Västerås 
med folkdans och visade en glädjande kultur-
bild av hoppfulla ungdomar. Vi avslutade med 
palestinsk fika och intressanta samtal.

Vårgårda FN-förening fick Vårgårda 
kommuns kulturpris 2018, bl a med 
motiveringen att föreningen ”tillgäng-
liggör kunskap om stora internationella 
frågor”. På bilden visar en glad Marianne 
Andersson upp diplomet.

exempel på nätverkande, där föreningen deltog 
med FN-material, var Glocal Film Festival, en 
turnering under hösten 2018 där ett globalt mål 
togs upp i varje stad. I Luleå handlade det om 
mål 11, Hållbara städer och samhällen.

Ett arbete föreningen håller på med, där 
Anette gärna såg flera engagerade och också 
andra aktörer, är ett integrationsprojekt för 
nyanlända kvinnor från Syrien och Irak. Gruppen 
består av sex-sju kvinnor och lika många barn.

TRÄFFAS UNDER OLIKA FORMER
Sedan vårvintern 2018 då det hela började har 
man träffats under olika former – målat, bakat, 
ätit lunch, samlats på bibliotek, kulturhus och 
till och med hemma hos Anette för en person-
ligare träff och möjlighet att prata. Agenda 
2030 genomsyrar mötena, samtidigt som ett 
specifikt mål behandlas vid varje träff. Projek-
tet i sig handlar mycket om mål 16, fredliga 

Palestinsk fest i 
Västerås

FN-föreningen i Luleå: 

Agenda 2030 är det viktigaste vi har

och inkluderande samhällen, och jämställdhet 
enligt mål 5, som har särskild betydelse.

– Många av kvinnorna har inte känt till att det 
finns en kvinnokonvention eller att de själva ens 
har några personliga rättigheter, berättar Anette.

Några av de nya ungdomarna håller på att 
starta ett annat projekt som också handlar om 
integration. Det är två killar som kämpat för 
att boka halltid för gympapass för att enga-
gera mellanstadiebarn i fyran och femman. 
Området och målgruppen är multikulturell och 
samma gäller de två arrangörerna. 

– En av killarna är från Stockholm och 
den andra från Somalia. Före eller efter varje 
gympapass kommer de att berätta om de 
globala målen, med tyngdpunkt på mål 5 och 
mål 3, god hälsa och välbefinnande. Samtidigt 
talar de om uppförandekoder, om hur man är 
en bra kompis och vilka skyldigheter vi har 
oavsett ålder. Mötesplatser är viktiga, samtal 
är viktiga, att inte vara vi och dom utan vara 
till för varann i ett socialt samspel. 

PILOTKOMMUNEN LULEÅ
Luleå är pilotkommun i projektet Glokala 
Sverige, ett treårigt utbildnings- och kommu-
nikationsprojekt med syfte att stärka kunskap 
och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, 
landsting och regioner. Då representanter från 
FN-förbundet i höstas höll en utbildning i kom-
munen passade FN-föreningen på att delta. 
Efter det gemensamma mötet har Glokala 
Sverige inte funnits på föreningens agenda, 
men dörren är öppen åt båda hållen. 

– Vi har inget viktigare än Agenda 2030,
summerar Anette Garney.

 Susanne Salin

Anette Garney talar på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Foto: Lena Andersson
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Vårens kurser 
FNförbundet erbjuder följande kurser 
under kommande månader:
•  Fredag den 22 mars:  

Bkurs om utveckling i Stockholm
•  Fredag den 5 april:  

Bkurs om mänskliga rättigheter i Luleå
•  Fredag den 12 april:  

Bkurs om utveckling i Malmö
•  Vecka 24:  

Ckurs i form av studieresa till New York

Läs mer och anmäl dig på fn.se/kurs.

UNg19
UNghelgen är FNförbundets årliga ung
domskonferens som riktar sig mot ung
domar mellan 16 och 26 år. Konferensen 
erbjuder föreläsningar, workshops, 
tävlingar och massor av andra roliga 
aktiviteter utifrån årets tema – utveck
ling, med särskilt fokus på jämlikhet. 
UNg19 kommer äga rum den 2528 april 
på Sida Partnership Forum i Härnösand. 
Anmälan är öppen t o m den 15 mars. 
Observera att platserna är begrän
sade och att anmälan kan stängas om 

platserna fylls innan sista anmälnings
datumet. Anmäl dig idag på fn.se/ung19.

Internationell praktik
FNförbundet utlyser fyra internationella 
praktikplatser i Armenien, Georgien 
och Tanzania. Praktiken innefattar 
fyra månader i fält (augustidecember 
2019) innan praktikanten återvänder till 
Sverige för en månads informationsar
bete. För att bli praktikant krävs att du är 
2030 år, medlem i svenska FNförbundet 
och har ett stort intresse för internatio
nellt utvecklingssamarbete. Sista ansök
ningsdag är den 18 mars. Mer info finns 
på fn.se under ”Lediga tjänster” eller via 
mikaela.engwall@fn.se.
Läs gärna om våra tidigare praktikanters 
upplevelser på fn.se/aktuellt/blogg. 

Praktik på FN-förbundet
FNförbundet söker flera praktikanter till 
hösten 2018 på organisationens kansli i 
Stockholm. Sista ansökningsdag är 31 mars 
och annonserna finns på fn.se/ledigatjanster.

Boka en ambassadör! 
I februari utbildades 23 unga medlemmar 
till ambassadörer för de globala målen. De 
kommer gärna ut och håller föreläsningar 
om globala målen, Flicka, Minor och 
Skolmat. Läs mer och boka idag på fn.se/
ambassadorer.

Dags för SweMUN! 
SweMUN (Sweden Model United Nations) 
är FNförbundets årliga nationella FNroll
spel för gymnasieelever. SweMUN 2019 
hålls på Gullbrannagården utanför Halm
stad den 2628 mars och har deltagare från 
hela Sverige. Läs mer på fn.se/swemun.

Praktikanter i Stockholm 
På FNförbundets kansli praktiserar föl
jande personer under våren 2019: Agna 
Beslija (utveckling), Emma Hedman 
(skolverksamheten) samt på kommu
nikation och insamling Lovisa Fundell, 
Malin Ensgård och Max Bergensten.

Personalnytt 
Eva Rundgren Forsberg är ny biträdande 
generalsekreterare, Jens Petersson är 
nygam mal handläggare för fred, säkerhet 
och nedrustning och Emma Edwall är ny 
kom munikations och insamlingsansvarig.

ehs.se
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Från och med 2019 deltar 15 regioner och 81 
kommuner i Glokala Sverige – Agenda 2030 i 
regioner och kommuner, Svenska FN-förbun-
dets treåriga samverkansprojekt med SKL. Det 
motsvarar nästan tre fjärdedelar av landets 
regioner och runt 30 procent av kommunerna. 

Det stora intresset innebär att projektets 
medarbetare från början av mars kommer att tur-

Tre personer med placering på FNförbun
dets kansli i Stockholm rattar projektet 
Glokala Sverige. Från vänster: Ulrika Freij, 
Malin Åberg Aas och Kerstin Söderström.

Glokala Sverige turnerar under året
Intresset för att vara med i Glokala Sverige har varit stort. 
Projektet får många nya deltagare under 2019.

nera runt landet med utbildningsinsatser. Först 
ut är deltagarna i Dalarna och Kronobergs län.

– Det är väldigt glädjande att så många har 
ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi 
ser att många kommuner ligger i startgroparna 
med Agenda 2030-arbetet, medan andra har 
kommit längre, och vi har därför beslutat att ta 
in så många som möjligt redan i år, säger Petra 
Hallebrant, generalsekreterare på FN-förbundet 
och medlem av projektets styrgrupp.

Förutom interna utbildningar hos delta-
garna kommer regionala utbildningstillfällen 
att erbjudas för gemensamt lärande kring 
Agenda 2030.

För att se vilka kommuner som är med i Glo-
kala Sverige, se fn.se/glokalasverige. Där kan 
du också prenumerera på projektets nyhetsbrev 
med omvärldsbevakning kring Agenda 2030 och 
genomgå en webbutbildning om agendan.

Foto: Robin Strand/Svenska FN-förbundet
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…kommer ut den 28 maj och kommer att handla om kärnvapen, 
en av mänsklighetens största ödesfrågor.

Vilka är de centrala internationella överenskommelserna när det gäller 
kärnvapen och vilka är de viktigaste aktörerna? Vad händer på det 
globala planet? Hur går debatten här hemma i Sverige, hur kommer 
den svenska regeringen att ställa sig när det gäller FN:s nya 
kärnvapenförbud och hur ser den svenska FN-rörelsens engagemang 
och arbete ut i denna viktiga fråga? Det är några av 
frågeställningarna som Världshorisont kommer att belysa.

Denna tidning är tänkt som ett verktyg för att sprida kunskap om och 
väcka engagemang för globalt samarbete och FN-frågor. Var med och 

bidra genom att beställa en bunt tidningar att sprida vid lämpliga 
aktiviteter eller, varför inte, dela ut bland vänner och bekanta. 

Skicka din beställning till varldshorisont@fn.se!

Foto: M
ostphotos/Elena Nichizhenova

Foto: Svenska FN-förbundet/M
oa Källström

Svenska FNförbundet är en fantastisk organisation. Den ger 
oss alla möjlighet att visa vårt stöd för FNtanken liksom att på 
olika sätt bidra till en bättre värld både här hemma och på andra 
platser. Reflektera över den meningen en stund! När jag själv 
gör det undrar jag varför inte hela svenska folket är med. Det är 
faktiskt något som alla medborgare skulle kunna ställa upp på. 

När vi blickar tillbaka och ser hur vårt förbund kom till och 
hur det har utvecklats genom åren står det klart att mycket har 
hänt. Från att ursprungligen ha fokuserat på att sprida kunskap 
om FN har vi numera en större och tyngre roll på flera områden. 
I dag gör vi skillnad även genom opinionsbildning och påver
kansarbete. Genom insamling och internationella projekt bidrar 
vi till konkret förändring ute i världen. Globalt finns ett hundra
tal FNförbund och vårt är ett av de största och mest aktiva. 

Vi lever i ett land där vi har förträffliga förutsättningar att 
hjälpa de som inte har mat för dagen, rent vatten, tak över 
huvudet, utbildning, sjukvård, yttrandefrihet, rätt att gifta sig 
med den man vill och så vidare. Ett stort antal människor på 
jorden lever i avsaknad av de mest basala mänskliga rättighe
terna och deras möjligheter att påverka sin situation till det 
bättre är ofta små. Som medlem i Svenska FNförbundet gör 
du skillnad. Vi kan inte göra allt, men vi kan faktiskt göra en 
hel del – och ju fler vi är, desto mer kan vi göra. 

Vår folkrörelse har länge haft i stort sett samma medlems
antal. Vad gäller aktiviteten i landets föreningar och distrikt 
ser vi sedan några år en problematisk utveckling. Därför är vi 
just nu i färd med att undersöka hur vår folkrörelse verkligen 

mår, för att sedan kunna ta fram en strategi. Klart är dock 
redan nu att organisationens hälsa beror på våra gemen
samma insatser. Vi är inte starkare än vad vi är tillsammans. 

Människor har på olika sätt engagerat sig och gjort ovär
derliga insatser genom åren. Ibland kan det dock vara svårt 
att veta vad ens engagemang faktiskt leder till. Kanske har du 
liksom jag stått ute i snålblåst på gator och torg med foldrar 
om Flicka och sålt hembakat fika för att få in några slantar till 
projektet? Kanske har du lagt åtskilliga timmar på ditt lokala 
föreningsarbete, diskuterat, planerat och fixat med olika typer 
av aktiviteter? Eller kanske har du inte det, men är ändå en 
värdefull medlem som sluter upp bakom vår verksamhet? 

Själv fick jag i höstas ta del av en siffra som för mig blev något 
av en rörande ahaupplevelse. De pengar vi tillsammans skramlat 
ihop i vår rörelse till förmån för Flicka har lett till att 10 000 flickor 
räddats från att könsstympas eller giftas bort som barn. Tio tusen! 
Det är helt fantastiskt och visar att vårt arbete gör betydande nytta. 
Till det kan läggas att den opinionsbildning vi på olika nivåer 
bedrivit mot barnäktenskap här i Sverige gav efterlängtad utdel
ning i november då ett totalförbud klubbades igenom i riksdagen. 

Vårt arbete gör skillnad! Nu har vi ett nygammalt fokusområde 
att mobilisera kring, och det är arbetet mot ett av de absolut största 
hoten mot mänskligheten – kärnvapnen. Som medlem i vår folk
rörelse är du med och bidrar till en bättre värld och det är något att 
vara stolt över. Tipsa gärna grannen, kollegorna, släkt och vänner 
om att haka på – ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma! 

Tack för ditt engagemang!



Swisha en gåva till 90 05 638
– ge en flicka möjligheten till ett bättre liv
FLICKA – PROJEKTET FÖR FLICKORS RÄTTIGHETER
Projekt Flicka arbetar för de mest utsatta flickornas rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. 
Projektet stoppar barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i samarbete med FN:s befolkningsfond. 

STÖD ALLAS RÄTT 
ATT BESTÄMMA 

ÖVER SITT EGET LIV

Läs mer
fn.se/flicka
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