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EFFEKTRAPPORT 2018

INLEDNING
I den här effektrapporten berättar vi för dig som givare och företagspartner hur dina pengar används och 
om de resultat som har uppnåtts under 2018. Målet med effektrapporten är att det ska bli tydligt hur vi 
arbetar och vilket resultat vårt arbetssätt ger. 

OM SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra 
samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och 
bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och 
distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för ett 80-tal riksorganisationer som är anslutna till oss 
som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 40-tal FN-skolor runt om i 
landet.

Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, hållbar utveckling och 
mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen. 
All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk 
Insamlingskontroll.

Styrelse

KONGRESS

8 FN-
distrikt

81 FN-föreningar

ca 5 400 individuella medlemmar

78 riksorganisationer
Kansli

 FN-skolor, företagspartner och 
givare är viktiga delar av den 
svenska  FN-rörelsen.

FN-förbundets organisation  
och beslutsordning

Kongressen hålls 
 vart tredje år och är 
 förbundets högsta 
beslutande organ.

FN-skolor, givare 
och företagspartner
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VAD VILL VÅR ORGANISATION UPPNÅ? 
Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade 
konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar. 
Vår vision sammanfaller med FN:s mål som de uttrycks i inledningen i FN:s stadga och i Agenda 
2030.

FN-förbundets uppdrag är att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för 
ett bättre och starkare FN. Verksamheten baseras på FN:s tre huvudpelare:

 •  HÅLLBAR UTVECKLING

 •  FRED OCH SÄKERHET 

 •  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ramarna för vårt arbete slås fast av vår kongress, som hålls vart tredje år. Nu senast i juni 2018. 
Kongressen antar ett måldokument och väljer en styrelse som fastställer en verksamhetsplan för 
den kommande 3-årsperioden. Av måldokument och verksamhetsplan framgår de sakfrågor som 
FN-förbundet valt att prioritera och de metoder arbetet bedrivs på.

Det primära syftet med vårt insamlingsarbete är att ge ett långsiktigt stöd till humanitära FN-
projekt som saknar resurser. Förbundet bedriver tre insamlingsprojekt som var och en representerar 
FN:s tre pelare:  

 •  HÅLLBAR UTVECKLING (Skolmat till förmån för FN:s livsmedelsprogram, WFP)  

 •  FRED OCH SÄKERHET (Minor till förmån för FN:s minröjningsorgan, UNMAS)

 •  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (Flicka till förmån för FN:s befolkningsfond, UNFPA) 

Vi samlar även in bidrag till FN:s hjälpinsatser i samband med naturkatastrofer och väpnade 
konflikter. Sedan 2012 har katastrofändamålet varit FN:s livsmedelsprogram, WFP, och deras arbete 
med att förse människor i Syrien och i omkringliggande flyktingläger med matbistånd. 

I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR VÅR ORGANISATION? 
Svenska FN-förbundet består av ca 5 400 individuella medlemmar, organiserade i cirka 80 lokal- 
föreningar runt om i landet, samt ett 80-tal anslutna riksorganisationer.

FN-förbundet ingår i en internationell rörelse med nationella FN-förbund i över 100 länder. 
Organisationen ingår i FN-förbundens världsfederation WFUNA (World Federation of United 
Nations Associations).

FN-förbund finns till på uppmaning och uppmuntran av FN:s generalförsamling och har en unik 
koppling till FN-systemet. FN-förbunden är dock fristående från FN och kan sägas utgöra en länk 
mellan FN och folken i FN:s medlemsstater.

VILKA STRATEGIER HAR VI FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL? 
FN-förbundet verkar för ett bättre och starkare FN genom att sprida information, driva opinions-
bildning, stödja internationellt samarbete, samla in finansiella medel till viktiga FN-projekt samt 
genom att granska Sveriges efterlevnad av sina åtaganden gentemot FN. 



EFFEKTRAPPORT 2018  SIDAN 5 AV 9 

Insamlingsverksamheten ska finansieras från olika källor genom olika metoder för att säkra en stabil och 
långsiktig utveckling av verksamheten. FN-förbundet bedriver insamling från privatpersoner, företag, 
stiftelser och fonder. Prioriterade insamlingsmetoder är långsiktiga företagssamarbeten, rekrytering av 
autogirogivare, egna insamlingar, utskick av insamlingsbrev, insamling genom aktiviteter i lokal- 
föreningar, digital insamling via webb, annonser och sociala medier.

Våra medlemmar är en viktig aktör i arbetet med att uppnå målen. En stark folkrörelse är väsentligt i 
påverkansarbetet och medlemmarna fyller en viktig funktion i arbetet med att sprida information.

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR VI FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?
Svenska FN-förbundet har med nuvarande namn funnits sedan 1957. Vi är en demokratisk folkrörelse 
med en gedigen organisatorisk grund att stå på.

FN-förbundet har cirka 28 anställda, varav två personer har i huvuduppdrag att arbeta med insamling 
och medlemsrekrytering i samarbete med övriga kollegor. Förbundets medarbetare har hög kompetens 
och relevant utbildning för sina uppdrag.

Vi tar emot ekonomiskt stöd från bland annat Sida, Forum Syd och Utrikesdepartementet och lever upp 
till de kvalitetskrav som ställs för att erhålla verksamhets-, program- och projektstöd.

FN-förbundet har ett stort nätverk av anslutna lokalföreningar och riksorganisationer, vilket tillsammans 
med våra företagssamarbeten skapa goda förutsättningar för att sprida information om FN:s arbete och 
att öka insamlade medel. Vi samordnar Nätverket för mänskliga rättigheter sedan dess start 1998 och 
medverkar även i internationella nätverk. Vi driver biståndsprojekt tillsammans med andra FN-förbund, 
för närvarande med FN-förbunden i Demokratiska Republiken Kongo, Tanzania, Georgien och 
Armenien.

HUR VET VI OM VÅR ORGANISATION GÖR FRAMSTEG?
FN-förbundet utarbetar projektplaner inför varje verksamhetsår. I planeringen för respektive projekt 
konkretiseras de mål som specificerar vad FN-förbundet ska producera i form av seminarier, 
publikationer, artiklar, närvaro i sociala medier och andra aktiviteter. Projektplanerna är relevanta för 
verksamheten som helhet och leder till måluppfyllelse i den treåriga verksamhetsplanen.

Att mäta och utvärdera effekter av vårt arbete är viktigt. De metoder som lämpar sig bäst för att utvärdera 
opinionsbildningsmål är ofta en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Beroende på urval 
och vad som är målet för utvärderingen använder vi oss av metoder såsom kursutvärderingar, 
mediebevakning, analys av politisk debatt, webbenkäter samt intervjuer med enskilda individer och i 
grupp. 

Att med insamlade medel stödja FN:s verksamhet i fält är i sig självt ett mål i enlighet med måldokumentets 
påpekande om att FN:s fältverksamhet är beroende av frivilliga bidrag. I vår verksamhetsplan är målet 
för perioden 2016–2018 satt till 23 miljoner kronor, vilket är nästan det dubbla av vad vi hade som 
målsättning den föregående 3-årsperioden. Verksamhetsplanen för perioden 2019–2021 fastställdes 
under 2018.

De resultat som användandet av dessa medel ger kan utläsas av våra samarbetspartners återrapportering 
till oss och andra givare. I vissa fall kan resultaten omskrivas i lättbegripliga kvantitativa termer, såsom 
antal utdelade skolmåltider eller röjda kvadratmeter minerad mark. I andra fall är resultaten mer 
långsiktiga och kvalitativa. 
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VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?

FLICKA
Sedan 2012 har Svenska FN-förbundet bidragit till FN:s befolkningsfond UNFPA:s arbete i Etiopien 
genom Flickaprojektet som arbetar för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i 
Afarregionen. För att förändra attityder kring barnäktenskap och kvinnlig könsstympning behöver 
förändringen komma inifrån kulturen. Därför fokuserar projektet på att uppmuntra engagemang och 
deltagande av religiösa ledare, klanledare, rättsväsendet, kvinnor och män samt flickor och pojkar. 
Genom dialog med olika grupper i samhället kan socialarbetare berätta om fördelarna med flickors 
utbildning och att gifta sig senare i livet.

Hälsoarbetare och barnmorskor får också kunskap om reproduktiv hälsa och familjeplanering. De är 
viktiga för att ge flickor och kvinnor kunskap om sina rättigheter och i att hjälpa kvinnor som har blivit 
utsatta för könsstympning med en säker förlossning.

Projektet ger gratis skol- och hygienmaterial till flickor vilket ökar deras möjligheter att gå kvar i skolan. 
Genom att dela ut bindor och skolmaterial ges flickor bättre förutsättningar för sin skolgång och minskar 
risken för att de tvingas vara frånvarande från skolan när de har mens. Tillsammans med information 
om flickors rättigheter och farorna med barnäktenskap är det ett effektivt sätt att hindra barnäktenskap.

Nedan följer kvantitativa exempel på vad Flickaprojektets finansiella stöd till UNFPA:s arbete har 
resulterat i under 2018:

• 2080 UNGA KVINNOR (båda ogifta och gifta) har träffats två gånger i månaden för att via handledning få 
stöd i att öka sina kunskapar kring hälsa, ekonomi och samhällsfrågor. Dessa möten och kunskaps-
utbyte har stärkt kvinnornas självförtroende så att de i större utsträckning kan diskutera konsekven-
serna av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning och hur de kan hjälpas åt att minska detta. 

• I ABALLA DISTRIKTET har samtal förts två gånger i månaden i 14 olika kommunområden, där totalt 
över 900 personer deltagit. I grupperna har ingått religiösa, ledare, klanledare, äldre kvinnor, äldre 
män, unga pojkar, unga kvinnor, statligt anställda, studenter och övriga.  Deltagarna har diskuterat 
konsekvenserna av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning och hur detta kan förhindras.

• 2 920 PAKET MED BINDOR delades ut.

• 8 360 ÖVNINGSBÖCKER och 2 720 pennor delades ut.

• KVINNLIG KÖNSSTYMPNING OCH BARNÄKTENSKAP har varit olagligt i Etiopien sedan 2005. Det finns dock 
fortfarande utmaningar i tillämpandet av lagen. Därför anordnades ett möte för personal inom 
rättsväsendet med över 60 deltagare. Bland deltagarna fanns domare, åklagare, polis och advokater. 

Apotekeksgruppen har varit engagerade i FN-förbundets Flickaprojekt i många år och så även 2018. Som 
kund kan man hos Apotektsgruppen lägga 5 kronor när man handlar som oavkortat går direkt till 
Flickaprojektet. Under året har vi erhållit 15 780 kronor för sålda mensaskar och fått in totalt 62 083 
kronor via 5 kronan. Apoteksgruppen har även stött Svenska FN-förbundet med 100 000 kronor i 
verksamhetsbidrag.

Redan 2012 startade Svenska FN-förbundet nätverket Stoppa barnäktenskap i vilket man samlat andra 
organisationer och en rad tjej- och kvinnojourer i arbetet för ett totalförbud mot barnäktenskap. 
Riksdagens beslut under 2018 att förbjuda erkännande av utländska barnäktenskap ger äntligen alla 
barn i Sverige samma skydd oavsett bakgrund. Det är en stor seger för Svenska FN-förbundets och andra 
frivilligorganisationers långvariga arbete för ett totalförbud mot barnäktenskap.



EFFEKTRAPPORT 2018  SIDAN 7 AV 9 

SKOLMAT
Över 16 miljoner barn i 60 länder får skolmat genom FN:s livsmedelsprogram, WFP. Skolmats- 
programmet har funnits i över 50 år och är världens största leverantör av skolmåltider. WFP arbetar 
tillsammans med nationella regeringar för att dela med sig av sin kunskap och uppmuntra dem att 
utveckla skolmatsprogram i egen regi, vilket 36 länder har gjort.

För fattiga familjer gör gratis skolmat en enorm skillnad, och är ofta avgörande för att föräldrar ska låta 
barnen gå i skolan. Skolmåltiden blir en del av familjens försörjning – en mun mindre att mätta är ett 
starkt incitament att skicka barnen till skolan.

Skolmatsprogrammen handlar dock om så mycket mer än mat, det är en viktig investering för att 
långsiktigt förbättra ett lands ekonomi och sociala situation. Utbildning är ett av de absolut viktigaste 
verktygen för att skapa utveckling och lyfta samhällen ur fattigdom.

I särskilt utsatta områden får flickor som går i skolan även med sig mat hem till sin familj. Flickor som 
får utbildning löper mindre risk att giftas bort i ung ålder, de föder färre och friskare barn och de kan 
försörja sig själva. 

Projekt Skolmat stödjer WFP:s skolmatsprogram i Etiopien. Under 2018 har FN-förbundet, tack vare 
insamlade medel till projektet, kunnat bidra med 641 196 måltider. 

MINOR
Inom ramen för projektet Minor samlar FN-förbundet in medel som går till att röja minor och ge 
utbildning till människor som lever i mindrabbade områden. De insamlade medlen går till FN:s 
minröjningsservice UNMAS (United Nations Mine Action Service) och dess arbete i Demokratiska 
Republiken Kongo.

När mark frigörs från minor ger det människor både möjlighet att leva i en trygg och säker omgivning, 
utan att riskera olyckor, samt att ny mark kan användas till att odla och bygga. Minröjning bidrar till 
positiv utveckling av samhällen och skapar förutsättning för bättre levnadsstandard. FN:s 
minröjningsorgan UNMAS förhindrar också olyckor genom riskutbildning för människor i särskilt 
utsatta områden. För att nå ut till så många som möjligt används bland annat lokalradio och sms-
meddelanden på lokala språk. 

UNMAS har arbetat för att väsentliga bidrag avseende minröjningsaktiviteter införlivades i relevanta 
planer avseende humanitära insatser och utvecklingsplaner i flera länder däribland Demokratiska 
Republiken Kongo.

KATASTROFINSAMLING
I början av 2013 startade vi en nationell katastrofinsamling till förmån för Syriens drabbade. Även under 
2018 gick Svenska FN-förbundets katastrofinsamling till just Syrien. De medel som samlats in går till 
matbistånd till den syriska befolkningen genom WFP (FN:s livsmedelsprogram). WFP är den största 
humanitära organisationen i Syrien och delar ut matpaket med förnödenheter som ris, olja, mjöl, linser, 
salt och socker med mera, till miljontals flyktingar både i Syrien och i omkringliggande länder.

ÖVRIG INSAMLING
Hösten 2017 utbröt en våldsvåg mot den muslimska minoritetsgruppen Rohingyas i delstaten Rakhine, 
Myanmar. Hundratusentals rohingyer tvingades fly över Myanmars gräns mot Bangladesh till 
flyktingläger i distriktet Cox’s Bazar. Totalt berörs 294 000 kvinnor och flickor i reproduktiv ålder av 
denna flyktingkris. De är alla i riskzonen för att få sina rättigheter kränkta och utsättas för könsrelaterat 
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våld. Mot denna bakgrund beviljades FN-förbundet under 2018 medel av Postkodstiftelsen för att, 
tillsammans med vår fältpartner UNFPA, bedriva ett projekt i Cox Bazar med fokus på könsbaserat våld 
och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. UNFPA beräknar att över 20 000 kvinnor 
och flickor har dragit nytta av de tjänster som erbjudits inom ramen för projektet. Fokus har legat på 
livräddande sexuella och reproduktiva hälsotjänster, vård under graviditet och förlossning, tillgång till 
preventivmedel, information om sexuell hälsa, säkra platser för kvinnor och flickor i flyktinglägren (så 
kallade Women Friendly Spaces) samt psykologiskt stöd till kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt 
våld och övergrepp.

TACK!
En allt mer osäker värld behöver ett bättre och starkare FN med FN-stadgan som utgångspunkt. Därför 
är det angeläget att fortsätta ansträngningarna att stärka världsorganisationen och att säkerställa fortsatt 
aktivt svenskt engagemang där ert bidrag som givare och företagspartner är oerhört viktiga. FN-rörelsen 
– med FN-föreningar och FN-skolor över hela landet, tusentals aktiva medlemmar, goodwillambassadörer, 
praktikanter och unga ambassadörer, företagspartner, givare och en bred palett av medlemsorganisationer 
– fortsätter att vara navet kring vilket det svenska FN-engagemanget snurrar. Ingen kan göra allt men 
alla kan göra något. 

Stort tack för att ni är med och bidrar till en bättre värld. 

Petra Hallebrant
Generalsekreterare Svenska FN-förbundet
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