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I december 2019 hade Svenska FN-förbundet 6 500 indivi-
duella medlemmar, organiserade i 73 FN-föreningar och 7 
FN-distrikt. FN-förbundet är också paraplyorganisation för 
78 riksorganisationer som är anslutna till förbundet som ett 
stöd för FN-tanken. Genom förbundets skolverksamhet finns 
idag även 40 gymnasieskolor med FN-profil – ”FN-skolor” – 
runt om i landet. En rad företagspartner och privata givare 
ger viktigt stöd.  Vid årets slut hade dessutom 130 kom-
muner och 16 regioner i landet anslutit sig till kommunika-
tions- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som drivs 
av FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Regioner.

Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ är kongres-
sen som sammankallas vart tredje år, däremellan leds arbetet 
av förbundsstyrelsen. I Stockholm finns ett kansli med 30 
anställda under ledning av en generalsekreterare och en  
biträdande generalsekreterare. 

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

Om Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets styrelse 2019. Stående från vänster:  
Kiomars Heydar, Véronique Simon, Gabriel Bake, Niklas Carlsson, 
Annelie Börjesson, Sebastian Qvist, Frida Lind, Anna Kläppe och 
Petter Ölmunge. Längst fram: Rasmus Isaksson. Frånvarande: 
Gertrud Åström, Sofia Strinnholm och Nasra Ali.

Styrelse

KONGRESS

7 FN-
distrikt

73 FN-föreningar

ca 6 500 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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Uppsving för 
FN-intresset 
i en orolig tid
En bild av FN-året 2019 har etsat sig fast på näthinnan. Den 
föreställer klimataktivisten Greta Thunberg som seglade över 
Atlanten för att delta i generalförsamlingens öppnande i sep-
tember. I inloppet till New Yorks hamn möttes Thunberg av 
sjutton FN-båtar, var och en med ett färgglatt segel som sym-
boliserade ett av de sjutton globala målen för hållbar utveck-
ling. Klimattoppmötet innebar ett uppsving för FN-intresset. 
Än en gång blev det tydligt att gränsöverskridande frågor bara 
kan lösas genom det globala samarbetet i världsorganisatio-
nen. FN-året avslutades på motsvarande sätt med de första 
rapporterna om coronaviruset som genom sin gränslöshet  
åter sätter det internationella samarbetet på prov. 

På hemmaplan fortsätter Svenska FN-förbundet att infor-
mera och driva opinion i FN-frågorna. Att intresset är stort 
avspeglas inte minst i våra seminarier och utbildningar som 
ofta är fullsatta. I fortsatt fokus för förbundets verksamhet 
står rättighetsfrågorna. Under året har förbundet bland annat 
blivit huvudman för projektet Lika Unika Akademi som 
uppmärksammar de globala målen ur ett funktionshinder-
perspektiv. Vi har försvarat kvinnors rättigheter, arbetat mot 
rasism, propagerat för en oberoende svensk institution för 
mänskliga rättigheter, rapporterat till FN inför granskning 

av Sverige i Genève, 
protesterat mot Turkiets 
offensiv i norra Syrien, 
kritiserat Kina och 
Ryssland samt beklagat 
USA:s frånvaro från 
flera FN-program och 
-organ. Vi har deltagit i 
viktiga FN-möten som 
FN:s kvinnokommission 

och högnivåforumet om de globala målen i New York samt 
befolkningskonferensen i Nairobi. 

Genom projekten Flicka, Skolmat och Minor bidrar 
FN-förbundet såväl ekonomiskt som med informationssprid-
ning om det humanitära arbetet i våra partnerorganisationer 
UNFPA, WFP och UNMAS. Vi samarbetar också interna-
tionellt inom ramen för FN-förbundens världsfederation 

WFUNA där vi under året har diskuterat bland annat firandet 
av FN:s 75-årsjubileum 2020.

Sedan förbundskongressen i juni 2018 fokuserar 
FN-förbundet i hög grad på två av vår tids ödesfrågor: kärn-
vapenfrågan och de globala målen. Genom namninsamlingar, 
debattartiklar, uppvaktningar och samarbete med andra 
fredsorganisationer har vi uttryckt vårt stöd för FN-avtalet 
om förbud mot kärnvapen. Tyvärr meddelade regeringen i 
juli 2019 att den ställer sig utanför avtalet trots att Sverige var 
ett av de 122 länder som antog det i FN 2017. Vi fortsätter att 
kräva att svenska regeringar ska fortsätta i svensk nedrust-
ningstradition och lyssna på de opinionsmätningar som 
visar att fyra av fem svenskar vill att Sverige undertecknar 
FN-avtalet.

Den historiska utvecklingsplanen Agenda 2030 och de globala 
målen står i centrum för Svenska FN-förbundets verksamhet. 
Det innebär att vi låter kampanjer, debattutspel, programverk-
samhet, kampanjer, skolarbete och internationellt samarbete i 
största möjliga utsträckning präglas av frågan hur vi tillsam-
mans ställer om våra samhällen till ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling.

Under året har vi fortsatt att utveckla och välkomna ännu fler 
kommuner och regioner till projektet Glokala Sverige som vi 
driver tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner. 
Faktum är att nära hälften av landets kommuner och regioner 
nu är med i projektet vilket ger unika möjligheter att verka för 
de globala målens genomförande på lokal och regional nivå. 

Medlemmarna utgör kärnan i FN-förbundets verksamhet. 
Runt om i landet arbetar eldsjälar i lokala FN-föreningar, 
lärare och elever vid våra FN-skolor och unga ambassadörer 
med att sprida kunskap och engagemang för FN och globalt 
samarbete. Under året har fem lokala profiler ur den svenska 
FN-rörelsen varit affischnamn i en landsomfattande kam-
panj med rubriken ”Dela vår dröm”. Vi fortsätter att stärka 
FN-rörelsen i hela landet genom besök, utbildningar och 
inspirationsträffar. Det gäller inte minst för unga medlemmar 
som genom UNg-helgen och praktikplatser på förbundskans-

Medlemstidningen Världshorisont fort-
sätter att belysa globala frågor och bevakar 
samtidigt det som händer i FN-rörelsen. 
Under året kom temanummer om 
FN-rörelsen, om kärnvapen, om de globala 
målen och om mänskliga rättigheter i 
Sverige. Artiklar ur tidningen publiceras 
löpande på fn.se.

På internationella dagen för mänskliga 
rättigheter skrev FN-förbundet för andra 
året en debattartikel som underteckna-
des av sex FN-relaterade organisationer 
i Sverige. Det är ett exempel på god 
samverkan i den så kallade FN-familjen 
och ytterligare en insats för att stå upp för 
de rättigheter som vi länge har tagit för 
självklara men som nu utmanas av olika 
krafter.

Sverige är som tidigare en stark FN-vän 
men arbetet för att informera, debattera 
och öka kunskapen om FN-samarbetet 
måste fortsätta även här. I vår utvärdering 
av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhets-
råd 2017-2018 drog vi slutsatsen att arbetet 
har varit framgångsrikt och att även ett 
litet land som Sverige kan lämna avtryck 
tack vare engagemang och skicklighet. Vi 
menar därför att Sverige bör sikta på att 
åter finnas i säkerhetsrådet redan i början 
av 2030-talet.

Vi lever i en orolig tid och FN-samarbetet 
ifrågasätts emellanåt. Trots det återkom-
mer världens ledare gång på gång till FN. 
Det är ett uttryck för FN-tankens styrka 
och nödvändigheten av en global arena 
för samarbete och gemensamt besluts-
fattande mellan världens länder – något 

som vi också framhåller när vi under 2020 uppmärksammar 
världsorganisationens 75-årsjubileum.  

liet och hos våra internationella systerorga-
nisationer kan fördjupa sitt engagemang. 
Till FN-rörelsen hör också våra omkring 
80 organisationsmedlemmar och våra före-
tagspartner som bidrar både till insamling 
och kunskapsspridning.

FN-förbundet strävar efter att vara med 
när det händer, där det händer. För första 
gången medverkade vi under 2019 som 
riksorganisation på Järvaveckan. Vi delade 
ut vårt pris för mänskliga rättigheter till för-
fattaren och debattören Katarina Wennstam 
och arrangerade en paneldebatt om flickors 
och kvinnors rättigheter. 

Årets seminarium inför FN-dagen i 
Stockholms konserthus blev särskilt lyckat 
med tal av den nytillträdda utrikesminis-
tern Ann Linde och tidigare vice FN-chefen 
Jan Eliasson samt en spetsig paneldebatt 
om de globala målen. Sveriges avgående 
FN-ambassadör Olof Skoog tog emot 
vårt pris Årets FN-vän. Allt spelades in 
av SVT Fokus som sände programmet på 
FN-dagen.

När det blåser i den utrikes- och inrikes-
politiska debatten understryks behovet av 
kunskap om FN-frågorna. FN-förbundet 
har fördjupat samarbetet med riksdagens 
FN-nätverk och under 2019 bland annat 
hållit frukostseminarier om de globala 
målen. Året avslutades med att riksdags-
ledamöterna inbjöds till ett studiebesök hos 
bland andra FN-förbundets partnerorgani-
sationer WFP och UNFPA i FN-staden  
i Köpenhamn. 

I våra 40 certifierade FN-skolor över hela 
landet pågår febril aktivitet. Konceptet Aktion FN ger fyra 
gånger per år möjlighet för elevföreningar att aktivera sig i 
en aktuell FN-fråga. Vid sidan av de särskilda tjänster som 
erbjuds våra FN-skolor deltar både lärare och elever i förbun-
dets utbildningsprogram FN-ABC. I vanlig ordning har vi 
också delat ut vårt pris Årets FN-lärare. Vi stödjer också andra 
skolor med tips och material om FN. I februari besökte vi fyra 
vinnarklasser i förbundets tävling om Sveriges mest klimat-
smarta skollunch.

På FN-förbundets webbplats fn.se publiceras regelbundet 
nyheter, pressmeddelanden och annan information. Både 
antalet besökare och antalet sidvisningar ökar. Det beror 
bland annat på att sajten uppdateras kontinuerligt vilket  
gör att den hittas av fler. 

Annelie Börjesson, 
Ordförande

Eva Rundgren Forsberg, 
Tf generalsekreterare 
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Riksorganisationer 2019
2019 var 78 riksorganisationer anslutna till Svenska FN-förbundet.

FN-föreningar i Sverige 2019

Fred och säkerhet 

Arbete för kärnvapennedrustning och för ett globalt för-
bud mot kärnvapen har varit prioriterat 2019. Under året 
har vi vid flera tillfällen uppmanat regeringen att skriva 
under den nya kärnvapenförbudskonventionen (TPNW), 
bland annat genom vårt remissvar på den utredning 
Utrikesdepartementet låtit göra i frågan och genom den 
namninsamling vi och våra FN-föreningar genomfört i 
frågan. Namninsamlingen ingick i en bredare kampanj mot 
kärnvapen där en särskild webbsida – nejtillkärnvapen.nu 
– lanserades i början av året för att bilda opinion i frågan 
och för att kunna samla in underskrifter mot kärnvapen 
på ett smidigt sätt. Vidare utkom FN-förbundets tidning 
Världshorisont med ett temanummer om kärnvapenfrågan 
under våren.

Vi försökte också påverka andra politiska partier att anta 
en positiv hållning till TPNW. Ett exempel på det var att vi 
närvarade på Centerpartiets stämma med informations-
bord och seminarium. Trots omfattande ansträngningar 
från både centralt håll och vår lokala FN-rörelse ute i 
landet meddelande regeringen den 12 juli att man i nuläget 
inte avsåg att skriva på konventionen. Namninsamlingen 

fortgick till oktober då 5 860 namnunderskrifter mot 
kärnvapen samlats in. Vi blev under 2019 också medlem-
mar i International Campaign to Abolish Nuclear Weapon 
(ICAN) och samverkade med andra svenska medlemsorga-
nisationer där. 

När det gäller arbetet mot minor engagerade detta under 2019 
flera av våra unga ambassadörer för de globala målen liksom 
flera elevföreningar på FN-skolor. Vi medverkade också 
som den mest aktiva svenska organisationen inom ICBL 
(International Campaign to Ban Landmines) i den fjärde 
översynskonferensen av Ottawa-avtalet mot personminor.

FN-förbundets arbete med att motverka allvarliga folk-
rättsbrott handlar om att förespråka olika verktyg för att 
förbättra tillämpningen av – och öka stödet för – principen 
”skyldighet att skydda” (Responsibility to Protect, R2P). 
Syftet med R2P är att skydda civila från folkmord, brott 
mot mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser. 

Under 2019 arrangerade förbundet ett seminarium på UD 
där den inom ämnet välkände australiske professorn  

Akademikerförbundet SSR

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Bosnien och Hercegovinas 
Kvinnoriksförbund (BHKRF)

Centerkvinnorna

CISV Sweden

DHR Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder

Diakonia

Dianova

Drogfri uppväxt

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige 
(FRIS)

Foodfirst Information and Action Network 
(FIAN Sverige)

Fredrika Bremer-Förbundet (FBF)

Frälsningsarmén

Funktionsrätt Sverige

Föreningen Nordens ungdomsförbund 
(FNUF)

Grön Ungdom

Hyresgästföreningen, Riksförbundet

Internationella Kvinnoförbundet för  
Fred och Frihet (IKFF)

IOGT-NTO

Jusek

Justitia et Pax

KFUM Sverige

Kooperativa Förbundet (KF)

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Kristdemokratiskt Internationellt Center 
(KIC)

Kurdiska riksförbundet

Kvinnor För Fred (KFF)

Kyrkans Akademikerförbund

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Lika Unika

Lions Clubs International

LO, Landsorganisationen i Sverige

Lärarförbundet 

Medborgarskolan

MyRight

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
(NBV)

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Plattformen

Riksbyggen

Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU)

Riksförbundet Hem och Samhälle

Riksförbundet Internationella Föreningar 
för, Invandrarkvinnor (RIFFI)

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)

Rädda Barnens Riksförbund

Scouterna

Sensus studieförbund

S-Kvinnor

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Svenska Bahá’í-samfundet

Svenska Esperantoförbundet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Svenska kyrkan

Svenska Kyrkans Unga

Svenska missionsrådet (SMR)

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Svenska Målareförbundet

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)

Svenska Soldathemsförbundet

Sveriges advokatsamfund

Sveriges akademikers centralorganisation 
(Saco)

Sveriges Blåbandsungdom (SBU)

Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund (SSU)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
(SVF)

Sverigeunionen av Soroptimist 
International

Synskadades Riksförbund (SRF)

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 
(SAUF)

Teskedsorden

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

TRIS-Tjejers Rätt I Samhället

UN Women Sverige

Ung Vänster

Unga Örnars Riksförbund

Verdandi

Vision

Vårdförbundet

Vännernas Samfund i Sverige

Blekinge
Blekinge FN-förening
 
Dalarna
Nedansiljans FN-förening
Borlänge FN-förening
Södra Dalarnas FN-
förening
Falu FN-förening
 

Gotland
Gotlands FN-förening
 

Gävleborg
Ockelbo FN-förening
Ovanåkers FN-förening
Gävle FN-förening
 
Göteborgs och 
Bohuslän
Partille FN-förening
Stenungsund, Tjörn och 
Orust FN-förening
Sotenäs FN-förening
Göteborgs FN-förening
Uddevalla FN-förening
 

Halland
Halmstads FN-förening
Laholms FN-förening
Varbergs FN-förening
Kungsbacka FN-förening
 

Jämtland
Åre FN-förening
Östersunds FN-förening
 

Jönköping
Jönköpings FN-förening
Värnamo FN-förening

Kalmar
Kalmar Ölands FN-förening
Nybro FN-förening
Oskarshamns FN-förening
 

Kronoberg
Tingsryds FN-förening
Växjö FN-förening
Ljungby FN-förening
 

Norrbotten
Luleå FN-förening
Haparanda FN-förening

Skaraborg
Mariestads FN-förening
Lidköpings FN-förening
 

Skåne
Malmös FN-förening
Lunds FN-förening
Helsingborgs FN-förening
Ystad Österlens FN-förening
Kristianstads FN-förening
Hässleholms FN-förening
 

Stockholm
Sollentuna FN-förening
Stockholms FN-förening
Södertälje FN-förening
Nacka-Värmdö FN-förening
Lidingö FN-förening
Norrtälje FN-förening
 

Södermanland
Nyköpings FN-förening
Eskilstuna FN-förening
Strängnäs FN-förening
 

Uppsala
Tierps FN-förening
Uppsala FN-förening
Östhammars FN-förening
 

Värmland
Kils FN-förening
Torsby FN-förening
Grums FN-förening
Sunne FN-förening
Karlstad FN-förening
Kristinehamns FN-förening
 

Västerbotten
Umeå FN-förening
 

Västernorrland
Härnösands FN-förening
Sundsvall-Timrå FN-förening
Örnsköldsviks FN-förening
Kramfors FN-förening
 

Västmanland
Västerås FN-förening
Köping FN-förening
 

Älvsborg
Lerums FN-förening
Vårgårda FN-förening
Trollhättans FN-förening
Borås FN-förening
 

Örebro
Laxå FN-förening
Kumla-Örebro FN-förening
Karlskoga Degerfors FN-
förening
 

Östergötland
Linköpings FN-förening
Mjölby-Motala FN-förening

Under 2019 var de två övergripande fokusfrågorna inom Svenska FN-förbundets arbete inom området 
fred och säkerhet dels att motverka allvarliga folkrättsbrott, dels att arbeta mot minor och kärnvapen. 
Att påverka svenska positioner inför översynen av icke-spridningsfördraget NPT och till FN:s 
kärnvapenförbud TPNW var viktiga inslag under året. Vi verkade också för en värld fri från 
personminor och för att främja FN-principen om skyldighet att skydda.
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och inrättandet av FN:s fredsbyggande fond togs på samma 
toppmöte och att dessa två frågor är sammanflätade.

Liksom tidigare år har FN-förbundet även arbetat med 
frågan om svenska truppbidrag till FN:s fredsfrämjande 
insatser. Efter att ha uppvaktat försvarsberedningen i 
olika former kunde vi 2019 konstatera att formulering-
arna i försvarsbeslutet blev något bättre nu än vid det 
senaste beslutet för fem år sedan. Det finns nu en större 

acceptans också för större 
svenska truppinsatser 
framöver, samtidigt som 
ökningen av det svenska 
bidraget sker från en histo-
riskt rekordlåg nivå.

En höjdpunkt under året 
på detta tema var att vi fick 
stå värd för ett semina-
rium med general Dennis 
Gyllensporre, chef för hela 

FN-insatsen Minusma i Mali. Mot slutet av året publice-
rade vi också en debattartikel tillsammans med vår kongo-
lesiska systerorganisation – FN-förbundet i Demokratiska 
Republiken Kongo – med krav på att FN-insatsen i landet, 
Monusco, snarare borde förstärkas än börja dras tillbaka. 
Vi påbörjade också under 2019 ett arbete med att motverka 
sexuell exploatering och övergrepp av FN-personal genom 
att själva hämta in kunskap i sakfrågan.

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

Alex Bellamy talade. Medverkade gjorde också bland 
andra Sveriges fokalpunkt för R2P, Rwandas ambassadör 
samt International Coalition for R2P (ICRtoP), en global 
folkrörelsekampanj som Svenska FN-förbundet varit med 
och grundat. 

En aspekt av R2P är att skipa rättvisa efter att brott begåtts 
och därigenom förhoppningsvis sända en signal till fram-
tida potentiella förbrytare att det inte råder straffrihet för 
krigsförbrytelser. Ett viktigt 
verktyg i det arbetet är dom-
stolen ICC (International 
Criminal Court) i Haag. 
Domstolen tillkom efter att 
folkrörelser i en koalition 
kallad CICC (Coalition for 
the International Criminal 
Court), där FN-förbundet 
ingår, drev på stater för att 
skapa en sådan permanent 
internationell krigsför-
brytardomstol. ICC har haft både fram- och motgångar 
sedan dess och tiden har funnits mogen för att se över 
hur domstolen ska kunna bli ännu bättre. Folkrörelserna 
inom CICC lämnade in synpunkter inför och under det 
statspartsmöte där en sådan översyn beslutades. Svenska 
FN-förbundet närvarade och fick bland annat framföra vår 
och CICC:s åsikt att de ledande posterna i domstolen måste 
fördelas mer jämlikt mellan könen.

De konfliktförebyggande aspekterna av R2P är också syn-
nerligen viktiga. På ovan nämnda seminarium betonade 
FN-förbundets representant att beslutet om R2P-principen 

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och de globala målen ska genomsyra all 
verksamhet inom FN-förbundet. Bredden och det holistiska 
perspektivet ställer stora krav på alla aktörer som deltar i 
arbetet. Alltför ofta bedrivs utvecklingsarbete utifrån snäva 
perspektiv utan att konsekvenser för alla tre dimensionerna 
av hållbar utveckling beaktas. Mycket behöver göras för att 
de 17 globala målen och deras 169 delmål ska vara genom-
förda till 2030. 

FN-förbundet var 2019 remissinstans till Agenda 
2030-delegationens slutbetänkande och skickade in ett 
remissvar där vi bland annat lyfte fram vikten av par-
lamentarisk förankring för genomförandet av agendan. 
Andra synpunkter som lyftes fram var att det behövs en 
ökad tydlighet när det gäller hur Sveriges agerande påver-
kar övriga delar av världen – samstämmighetsperspektivet 
får inte gå förlorat. Sveriges politik för global utveckling 
(PGU) har utgått från Agenda 2030 sedan 2015 och all 
politik ska stödja global hållbar utveckling. Vi ansåg också 
att betänkandet var svagt vad gäller kopplingen till de 
mänskliga rättigheterna. Tillsammans med de mänskliga 
rättigheterna pekar Agenda 2030 med sina 17 globala mål 
för hållbar utveckling ut riktningen för världen. FN:s 
kärnkonventioner om mänskliga rättigheter är till skillnad 
från Agenda 2030 bindande för anslutna stater och kan på 
så sätt användas för att utkräva ansvar.

Under FN:s årliga högnivåforum för uppföljningen av 
Agenda 2030 (High-level Political Forum, HLPF) i New 
York i juli var Svenska FN-förbundet på plats. Temat detta 
år var ”Empowering people and ensuring inclusiveness and 
equality”. Sex av de 17 globala målen granskades särskilt, 
nämligen mål 4 (god utbildning för alla), mål 8 (anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål 10 (minskad 
ojämlikhet), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), 
mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) samt mål 17 
(genomförande och globalt partnerskap). FN-förbundet var 
även på plats under politikerveckan i Almedalen där vi nät-
verkade och medverkade vid seminarier på temat hållbarhet.

FN-förbundet har sedan många år också följt och debatterat 
frågan om reformeringen av FN:s eget utvecklingsarbete. Att 
FN-systemet är effektivt och ändamålsenligt på såväl global 
som nationell nivå – på plats i enskilda länder – är en fråga 

som fått ny aktualitet i och med den nya globala utveck-
lingsagendan där alla världens länder berörs.

Under året har en mängd aktiviteter med syfte att sprida 
kunskap om och engagemang för Agenda 2030 arrang-
erats på olika nivåer i den svenska FN-rörelsen. Under 
det seminarium som FN-förbundet varje år arrangerar 
inför FN-dagen den 24 oktober var Agenda 2030 temat. 
Programmet innehöll såväl en paneldiskussion om 
agendan som en tillbakablick från Jan Eliasson om fram-
tagandet av den. Seminariet filmades av SVT. Under hösten 
arrangerades även två välbesökta riksdagsseminarier om 
Agenda 2030. 

”Leave no one behind” är ledord i genomförandet av Agenda 
2030. Under Stockholm Civil Society Days i november 
arrangerade FN-förbundet ett panelsamtal på detta tema 
tillsammans med Dag Hammarskjöld Foundation och 
Tanzanias FN-förbund. Diskussionen handlade om hur 
marginaliserade grupper kan inkluderas i uppföljningen  
av Agenda 2030. 

Det treåriga projektet Lika Unika Akademi införlivades 
under 2019 med FN-förbundet som tog över huvudmanna-
skapet inför dess andra år som inleddes i oktober 2019. Lika 
Unika Akademi, som finansieras av Arvsfonden, ska ge en 
bredd av samhällsaktörer djupare kunskap och insikt om 

”Det är viktigt för ICRtoP-nätverket att ha 
medlemmar som Svenska FN-förbundet för 
att främja skyldigheten att skydda som en 

norm på nationell nivå och för att bidra till 
våra kampanjer på global nivå.” 

anjali manivannan, senior program officer, 
world federalist movement (värd för icrtop)

Svenska FN-förbundet har under 2019 intensifierat sitt arbete med att sprida kunskap om och 
engagemang för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi engagerade oss i den 
nationella debatten i frågan och såg samtidigt en bredd av aktiviteter på detta tema ute i landet i FN-
föreningar, på skolor och i olika offentliga sammanhang. Engagemanget i rörelsen var fortsatt stort även 
för vårt projekt Skolmat.
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En tävling bland svenska skolklasser om att komponera en 
klimatsmart skollunch, som utlystes under hösten 2018, 
rönte stort intresse. Över 80 tävlingsbidrag skickades in från 
skolor i hela landet. En jury med bland andra hållbarhets-
kocken Paul Svensson utsåg 
en vinnare för lågstadiet, 
mellanstadiet, högstadiet res-
pektive gymnasiet. I början 
av 2019 var det prisutdelning 
och de vinnande skolklas-
serna i Falkenberg, Forshaga, 
Norrköping och Sundsvall 
fick då besök av represen-
tanter för FN-förbundet. Vi 
deltog också – tillsammans 
med klimataktivisten Greta 
Thunberg – i en demonstration för klimatet som Fridays for 
Future arrangerade på Mynttorget i Stockholm.

Inom området hållbar utveckling bedriver FN-förbundet 
också sedan många år projektet Skolmat. Genom projektet 
samlas medel in som slussas vidare till FN:s livsmedelspro-
gram WFP (World Food Programme) och dess framgångs-
rika och mångåriga arbete med skolmat till barn i utsatta 
områden i Etiopien.

Många aktörer i den svenska FN-rörelsen engagerar sig 
för projektet. Ett exempel är Helsingborgs FN-förenings 
ungdoms sektion som engagerade tre skolor och hundratals 
gymnasieelever som istället för att nyttja sina lunchku-
ponger tog med sig matlåda till skolan och skänkte den 
summa de sparat in till projektet. Projektet resulterade i 
närmare 20 000 kr till Skolmat. Information om Skolmat 
har också getts under årets två B-kurser och under UNg19. 
FN-förbundets unga medlemmar och unga ambassadörer 

för de globala målen har också genomfört informations-
aktiviteter på temat Skolmat, exempelvis genom föreläsningar, 
informationsbord och på sociala medier. Över 2 000 elever på 
FN-skolor runtom i landet nåddes av information om projek-

tet skolmat genom aktiviteter 
arrangerade av 64 elever. 
(Läs mer om insamlingen till 
Skolmat i kapitlet Insamling 
och kommunikation.)

Nummer 3/19 av 
FN-förbundets tidning 
Världshorisont hade 
”eldsjälar för de glo-
bala målen” som särskilt 
tema. Detta nummer fick 

stor spridning då FN-föreningar hade med det vid sina 
aktiviteter i samband med FN-dagen den 24 okto-
ber. Medlemsrekryteringskampanjen ”Dela vår dröm” hade 
en tydlig koppling till de globala målen och kommunice-
rades genom nyhetsbrev, verksamhetsbrev, och i digitala 
kanaler mellan 12 oktober och 31 december. Det fortsatte 
att vara stor efterfrågan från olika målgrupper på informa-
tion om Agenda 2030 och under året hölls många föredrag 
av förbundets ordförande, 
ambassadörerna för de globala 
målen samt av övrig personal 
från FN-förbundet. Genom 
Glokala Sverige – som är 
ett samarbetsprojekt med 
Sveriges Kommuner och 
Regioner – nådde vi ut brett 
till lokala myndigheter i stora 
delar av landet. Läs mer om 
Glokala Sverige på sidan 24.  

funktionshinders- och rättighetsperspektivet med utgångs-
punkt i Agenda 2030.

Ser man till FN-förbundets lokala organisation var Agenda 
2030 och de globala målen den fråga som engagerade våra 
medlemmar mest, enligt en undersökning som genomfördes 
vid årsskiftet 2018/2019. Frågan lyftes bland annat under en 
inspirationsträff i Hallsberg, där flera lokala FN-föreningar 
medverkade. Totalt genomförde FN-föreningar och 
FN-distrikt runt om i landet 18 projekt på detta tema med 
stöd från FN-förbundets olika projektbidrag.

Även under FN-förbundets årliga ungdomskonferens UNg 
diskuterades de globala målen och vikten av att bidra till 
genomförandet. UNg19 hade särskilt fokus på jämlikhet; 
mål 10 i Agenda 2030. Efter helgen ansåg 91 procent av de 
deltagande ungdomsmedlemmarna att de fått ökad kunskap 
om FN:s utvecklingsarbete och de globala målen.

Vidare var FN-förbundets unga ambassadörer för de globala 
målen mycket aktiva i frågan. 22 av de 23 ambassadörerna 
engagerade sig inom ramen för sitt uppdrag genom att 
blogga, föreläsa och arrangera olika typer av projekt. Totalt 

genomförde de 55 aktiviteter på temat globala målen. Som 
exempel kan nämnas en föreläsning på generalkonsulatet 
i Shanghai, en föreläsning på UNICEF Sverige, en klimat-
manifestation, quizkvällar samt föredrag på en rad skolor, 
universitet och hos FN-föreningar.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
har också blivit mycket populära på landets skolor vilket 
underlättar ett lokalt engagemang för globala frågor. Många 
skolor har globala målen som en röd tråd i sin undervisning. 
Tack vare elevernas engagemang i skolkorridorerna (utanför 
undervisningstid) har tusentals unga fått ökad kunskap om 
hur Sverige ligger till när det gäller att nå målen till 2030.

Bland lärare och elever på FN-skolor har engagemanget för 
Agenda 2030 varit särskilt stort. 187 lärare undervisade om 
agendan i samband med FN-dagen 2019 och ytterligare 156 
lärare genomförde andra aktiviteter med koppling till den. 
Över 500 elever på FN-skolor har genomfört insatser för de 
globala målen som har lett till ökat engagemang och ökad 
kunskap om Agenda 2030. Under året var 75 lärare också 
aktiva i planeringen av FN-rollspel med fokus på de globala 
målen vilket var 50 procent fler än vi förväntat oss. 

”De här målen gäller internationellt, 
nationellt och lokalt. Det kommer bara att 
fungera om de ses som en handlingsplan 

för både fattiga och rika.” 
jan eliasson under fn-förbundets  

seminarium inför fn-dagen
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Mänskliga rättigheter

Under 2019 har FN-förbundet på flera sätt engagerat politiker 
och tjänstepersoner för att stärka det demokratiska utrym-
met, särskilt i de länder där 
vi har partnerorganisationer. 
Frågan har fått en allt större 
betydelse både i den svenska 
utrikespolitiken och i FN. Vid 
flera tillfällen har förbundets 
synpunkter och rekommen-
dationer både efterfrågats och 
mottagits väl av politiker och 
tjänstepersoner. De insatser vi 
har gjort i vårt påverkansar-
bete med att stärka det demo-
kratiska utrymmet i våra 
partnerländer har bidragit 
till att stärka vårt övergripande mål att FN ska ha ett effektivt 
och relevant arbete med mänskliga rättigheter.

I början av året träffade FN-förbundet FN:s särskilde rap-
portör för mötes- och föreningsfrihet, Clément Nyaletsossi 
Voule. Mötet resulterade i att han efterfrågade input från 
oss till sin årliga rapport till FN:s generalförsamling som 

2019 behandlade demokratiskt utrymme för civilsamhälles-
organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor. Vår 

systerorganisation Tanzanias 
FN-förbund arbetar mycket 
med uppföljningen av de  
globala målen och i juni 
skickade vi en gemensam 
rapport till den särskilde 
rapportören gällande 
situationen i Tanzania. På 
liknande sätt har vi bidragit 
till FN:s särskilde rapportör 
för människorättsförsvarare, 
Michel Forst, som efter-
frågade input till sin årliga 
rapport till FN:s råd för 

mänskliga rättigheter. Tillsammans med FN-förbundet i 
Demokratiska republiken Kongo beskrev vi lägessituationen 
för MR-försvarare i landet eftersom rapporten fokuserade på 
MR-försvarare i konflikt- och postkonfliktkontexter. 

Vidare har vi deltagit i utvecklingsplattformen Concords 
arbetsgrupp för ”civic space”. Därigenom har vi fått goda 

Inom området mänskliga rättigheter (MR) arbetar Svenska FN-förbundet med tre fokusfrågor: stärkt 
demokratiskt utrymme, kvinnors och flickors egenmakt samt Sveriges efterlevnad av FN:s konvention 
mot rasdiskriminering. Under 2019 fokuserade MR-verksamheten mycket på Sveriges allmänna 
ländergranskning (Universal Periodic Review, UPR) vid FN:s råd för mänskliga rättigheter och  
Sveriges ökade satsning på demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken.

”Vi uppskattar verkligen ert deltagande i  
UPR-processen som en legitim civilsamhälles-
organisation. Civilsamhället är grundläggande 
för att förbättra respekten för mänskliga rättig-

heter. Ni är ögonen och öronen på marken.”

karin bohlin, ministerråd på sveriges  
fn-representation i genève
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möjligheter att nå ut till svenska politiker och tjänste-
personer med frågan om den negativa utvecklingen för 
det demokratiska utrymmet. Vi har bland annat haft god 
kontakt med Liberalernas riksdagsledamot i utrikesutskot-
tet, Fredrik Malm, och till honom framfört vår oro över 
den negativa utvecklingen för civilsamhällets demokratiska 
utrymme i våra partnerländer. Vi ser en attitydförändring 

hos Liberalerna i frågan 
där partiet har gått från 
att traditionellt fokuse-
rat på hotade individer 
till att få upp ögonen för 
civilsamhället som hel-
het. En konkret hand-
ling från partiets sida i 
denna fråga var deras 
motion 2019/20:3362 som 
lades fram hösten 2019. 

Under året har vi också 
fokuserat på Sveriges ökade prioritering vad gäller arbetet 
med demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken 
genom den så kallade demokratioffensiven. Tillsammans 
med Concord har FN-förbundet bland annat bidragit med 
synpunkter på regeringens uppdrag till Sida gällande stärkt 
arbete med demokrati och mänskliga rättigheter i utveck-
lingssamarbetet. I det sakråd som hölls den 10 december 
av biståndsministerns statssekreterare Per Olsson Fridh, 
framhöll vi att Sverige i högre grad bör utnyttja sin ställning 
i olika FN-forum, bland annat MR-rådet, för att ställa krav 
på ökad respekt för demokratiskt utrymme. Vi framförde 
också att en närmare dialog med civilsamhällesorganisatio-
ner och MR-försvarare behöver prioriteras av utlandsmyn-
digheterna. 

Tillsammans med Forum Syd och Sveriges Belarusier 
arrangerade vi också ett panelsamtal med MR-försvarare 
från Belarus, Azerbaijan och Armenien på temat 
”MR-försvarares hälsa” under MR-dagarna som hölls  
i november 2019 i Linköping. 

Under 2019 ägnade FN-förbundet också mycket tid åt att 
sammanställa civilsamhällets parallellrapport till MR-rådet 
då Sverige skulle granskas inom ramen för FN:s allmänna 
ländergranskning (UPR) i januari 2020. Detta är en cyklisk 
process där efterlevnaden av en stats alla människorätts-
åtaganden granskas av andra medlemsstater i FN vart 4,5 
år. Som samordnare för parallellrapporten arbetade vi 
tillsammans med 16 andra MR-organisationer i Sverige 
och sammanställde en rad rekommendationer till Sverige 
när det kommer till mänskliga rättigheter. FN-förbundet 
ansvarade specifikt för rasdiskrimineringsfrågorna och 
systemfrågorna, inklusive inrättandet av en nationell 
oberoende institution för mänskliga rättigheter. Rapporten 
utgör ett viktigt underlag för den kritiska granskning 
som sker i MR-rådet. FN-förbundet har arbetat med och 

bevakat denna process under många år och genomslaget för 
synpunkterna i vår rapport brukar vara stort. 

Under våren ordnade vi ett möte med FN:s högkommis-
sarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, och 
svenska civilsamhällesorganisationer på FN-förbundets 
kansli. Högkommissarien hade önskat ett möte med 
svenska organisationer för att diskutera människorätts-
situationen i Sverige. Under mötet pratade vi bland 
annat om de frågor vi berör upp i vår parallellrapport till 
UPR-granskningen. Vi framförde bland annat oro inför 
den växande högerpopulismen och rasismen i Sverige. 
Högkommissarien redogjorde själv för de trender hon ser 
i Europa och sa att högerpopulism och rasism är av hög 
prioritet för MR-kontoret.

Under hösten arbetade vi med att framföra våra synpunkt-
 er och rekommendationer till ambassader i Stockholm 
såväl som till staters FN-representationer i Genève i syfte 
att få dem att lyfta dessa i UPR-granskningen av Sverige. 
I december deltog vi, tillsammans med fyra andra civil-
samhällesorganisationer, på en serie förberedande möten 
i Genève. Vi träffade över 15 statsdelegationer på plats och 
presenterade då vår parallellrapport. Många diplomater 
var intresserade av att höra om människorättssituationen 
i Sverige och uttryckte intresse för att lyfta våra rekom-
mendationer under granskningen av Sverige. Frågorna i vår 
parallellrapport lyftes också i nummer 4 av FN-förbundets 
tidning Världshorisont som hade mänskliga rättigheter i 
Sverige som särskilt tema.

Under året har vi haft kontakt med både statssekrete-
raren till justitieminister Morgan Johansson och med 
tjänstepersoner på Justitiedepartementet angående den 
praktiska hanteringen och lagstiftningen kring rasistisk 
propaganda och organisering. På den internationella dagen 
mot rasism den 21 mars skrev vi ett öppet brev till Morgan 
Johansson där vi uppmanade regeringen att agera rörande 
hatbrott och rasistisk propaganda och organisering. Detta 
var en rekommendation som Sverige fick av FN:s rasdiskri-
mineringskommitté efter konventionsgranskningen 2018. 
Vi fokuserade även på denna fråga i vår parallellrapport till 
UPR-granskningen. I denna fråga har vi fått positivt gen-
svar då regeringen meddelat att den arbetar med att utforma 
direktiv till en utredning, som ska redovisas senast 2021, om 
ett förbud mot rasistiska och nazistiska organisationer. 

FN-förbundet har också gjort omfattande insatser under 
2019 för att belysa flickors rättigheter. Tusentals flickor och 
kvinnor dör varje dag för att de saknar tillgång till hälso-
vård, mödravård, aborter, preventivmedel och information 
eller makt att förändra sin livssituation. FN-förbundet 
fortsätter att verka för att FN:s arbete med sexuella och 
reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) ska ha tillräck-
lig finansiering och att Sverige ska fortsätta att vara en 
drivande aktör kring SRHR inom FN.

I enlighet med detta samarbetar FN-förbundet sedan 
många år med FN:s befolkningsfond UNFPA kring pro-
jektet Flicka. Under våren lanserade vi tillsammans med 
UNFPA dess årliga rapport, State of the World Population, 
tillsammans med en FN-skola i Stockholm. Under 
lanseringen deltog även representanter från RFSU och 
Utrikesdepartementet, samt FN-förbundets två goodwill-
ambassadörer Annika och Happy Jankell.

Under hösten samarbetade vi med den brittiska ambas-
saden i Stockholm och arrangerade ett seminarium om 
kvinnlig könsstympning i samband med den interna-
tionella flickdagen den 11 oktober. Eventet var välbesökt 
och i panelen fanns representanter för UNFPA, Sida, 
Socialstyrelsen och Metropolitan Police i Storbritannien. 
Under seminariet frågade riksdagsledamoten Yasmine 
Posio, som satt i publiken, vad panellisterna ansåg att hon 
kunde eller behövde göra för att komma vidare med frågan 
ur ett svenskt perspektiv. Förhoppningsvis bidrog svaren 
till att Posio i sina uppdrag i SRHR-nätverket i riksdagen 
samt i utrikesutskottet kan driva frågan vidare i Sverige.  

I november deltog FN-förbundet som en del av den svenska 
delegationen vid en internationell konferens om befolk-
ning och utveckling arrangerad av UNFPA och Danmarks 
och Kenyas regeringar (ICPD25). Under konferensen 
fick vi möjligheten att lyfta SRHR-frågor som vi och våra 
systerorganisationer prioriterar samt att dra lärdomar 
från andra exempel när det kommer till SRHR-arbete. 
FN-förbundet deltog också på den årliga kvinnokommis-

sionen, CSW, i New York. Det prioriterade temat för året 
var sociala skyddsnät, tillgång till offentliga tjänster och 
hållbar infrastruktur.

På hemmaplan i Sverige deltog vi för första gången i 
Järvaveckan där vi delade ut vårt årliga MR-pris till en 
person som har verkat för mänskliga rättigheter i Sverige. 
2019 års pristagare var skribenten och debattören Katarina 
Wennstam som har engagerat sig för utsatta kvinnor och 
flickor i många år. Wennstam började sin karriär som jour-
nalist där hon bevakade rättegångar. Med tiden blev hon 
allt argare över hur tjejer behandlades i rättssalen, enbart 
på grund av sitt kön. Hon började skriva böcker för att 
belysa de orättvisor hon såg och fortsätter alltjämt att höja 
sin röst för att göra en skillnad i samhället.   

Tre heldagars B-kurser om mänskliga rättigheter hölls 
under året – i Göteborg, Örnsköldsvik och Stockholm 
– inom ramen för FN-förbundets utbildningsprogram 
FN-ABC. Dessutom anordnades en C-kurs i form av en 
studieresa till Genève. Totalt deltog 16 personer och besök 
gjordes på tio olika FN-organ och -kontor. 

Särskild vikt har under 2019 lagts på att hitta synergier 
mellan FN-förbundets fokusfrågor inom mänskliga rättig-
heter och vårt internationella program. Utöver rapporter 
som vi har samskrivit till FN:s specialrapportörer (se ovan) 
har vi ordnat seminarier tillsammans och även använt oss 
av expertisen som finns hos våra systerorganisationer i 
samtal med representanter för Sveriges regering. 
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FN-rörelsen globalt

2019 var det tredje året av vårt program för utvecklingssam-
arbete med fokus på mänsklig säkerhet och hållbar utveck-
ling genom civilsamhällets engagemang. Programmet 
finansieras av Sida, genom Forum Syd, och pågår till och 
med 2021. Det har tre fokusområden: förtroendeskapande 
(i samarbete med FN-förbundet i DR Kongo), inklude-
rande demokratisering (i samarbete med FN-förbunden i 
Armenien och Georgien) samt globala målen (i samarbete 
med FN-förbundet i Tanzania).

FN-förbundet i Tanzania (UNAT) har under 2019 arbetat 
med implementeringen av de globala målen för hållbar 
utveckling. Under 2019 rapporterade Tanzania som land 
för första gången till FN om hur arbetet går. UNAT har 
under året lett ett nätverk bestående av 300 civilsamhäl-
lesorganisationer som bevakar processen i landet. Nätverket 
har samlat en rad grupper som representerar personer med 
funktionsvariationer, kvinnor, unga och gamla. På så sätt 
har UNAT verkat för att marginaliserade gruppers behov 
ska få genomslag. UNAT fick även chansen att presentera 
en rapport på ämnet under FN:s högnivåmöte, HLPF, i New 
York i juni 2019. UNAT har dessutom verkat för att unga 

ska få spela en större roll i beslutsfattande processer och 
man har vidare gjort kapacitetsstärkande insatser gentemot 
parlamentariker och unga i fråga om Agenda 2030. 

Fokus för vårt samarbete med FN-förbundet i Demokratiska 
republiken Kongo (UNA DRC) är att genom civilsamhället 
bidra till fredsbyggande och ökat förtroende mellan olika 
grupper. Detta görs genom kapacitetsbyggande och en stärkt 
röst för civilsamhällesorganisationer och lokalsamhällen 
som arbetar för hållbar förändring inom fred och säkerhet. 
Programmet bidrar till att skapa ökat förtroende och sam-
verkan mellan lokalbefolkning, civilsamhälle, myndigheter 
och FN-styrkan i landet (Monusco). 

Trots den fredliga överföringen av politisk makt i landet 
mellan den avgående presidenten, Kabila, och den inkom-
mande presidenten, Tshisekidi, har den politiska situationen 
dominerats av spänningar mellan de två politiska koalitio-
nerna vid makten. Trots att den nye presidenten har gjort 
en del framsteg (däribland befriat politiska fångar och män-
niskorättsaktivister) pågår fortfarande maktmissbruk, kor-
ruption och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det har 

Svenska FN-förbundet har under 2019 bedrivit internationellt utvecklingssamarbete med fyra av våra 
systerförbund. Tack vare detta har FN-förbunden i Armenien, Georgien, Demokratiska republiken Kongo 
och Tanzania utvecklats och stärkts. Inom ramen för vårt samarbete och Agenda 2030 bidrar vi till stärkt 
partnerskap och ledarskap liksom till ökad kunskap och engagemang hos civilsamhället, som är en viktig 
aktör i arbetet för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

riktats kritik mot FN:s fredsbevarande styrka, Monusco, för 
att den inte lyckats skydda civila i östra delen av landet från 
beväpnade grupper. FN:s säkerhetsråd har utökat Monuscos 
mandat med ett år. 

I Sverige har vi under 2019 
fortsatt att samordna DRK-
nätverket, som består av ett 
20-tal svenska civilsamhäl-
lesorganisationer – däribland 
några av våra riksorganisa-
tioner – som är verksamma i 
DRK. Under året har vi haft 
flera möten med nätverkets 
medlemmar samt med 
UD. Dessa har bland annat 
handlat om Sveriges nya strategi för långsiktigt utvecklings-
samarbete med Demokratiska Republiken Kongo. 

FN-förbunden i Georgien och Armenien har båda under 
2019 arbetat med att främja inkluderande demokrati genom 
att involvera unga i beslutsprocesser. 

FN-förbundet i Armenien (AUNA) har i sex av landets 
provinser utökat och utvecklat sina ungdomsgrupper med 
fokus på mänskliga rättigheter. Genom att sätta sig in i 
lokala myndigheters strukturer och arbetssätt har delta-
garnas fått ökad förståelse för sin egen roll och rätt att delta 
i beslutsprocesser. Målgruppen för projektet, ungdomar 
på landsbygden, har efter kapacitetsutvecklande insatser 
lärt sig hur de själva kan genomföra projekt och utifrån ett 
rättig hetsperspektiv driva förändring i sina samhällen. Som 

ett resultat engagerar sig ungdomar i nätverk för att bedriva 
påverkansarbete för jämställdhet och samarbeta med 
lokala myndigheter. Genom att stärka ungdomarna blir de 

engagerade i civilsamhället 
och inkluderas i sitt lands 
demokratiska process. 

FN-förbundet i Georgien 
(UNAG) har fortsatt sam-
arbeta med lokala civilsam-
hällesorganisationer för att 
aktivera den unga befolk-
ningen runt om i landet. 
Utbildningar har arrange-
rats för utvalda ungdomar i 
syfte att utveckla kunskaper 

om bland annat ledarskap, engagemang, mänskliga rät-
tigheter och projektledning. Även här ges de unga stöd och 
konkreta verktyg så att de kan driva egna projekt inom ett 
ämne de brinner för och skapa positiva förändringar i sina 
samhällen. Under 2019 har ungdomarna bland annat initie-
rat större kampanjer för jämställdhet och mot könsbaserat 
våld, samt arbetat med att rättigheterna för ungdomar med 
funktionsvariation ska tillgodoses. Projekten som genom-
förts av de unga deltagarna är viktiga eftersom de där fått 
tillämpa de färdigheter som de har fått genom projektet och 
även kunnat sprida insikter om mänskliga rättigheter och 
demokrati till en större publik.

På regional nivå har ungdomskonferenser anordnats för att 
öka förtroendet och interaktionen mellan ungdomar från 
de tre sydkaukasiska länderna Armenien, Azerbajdzjan och 

”Tack vare det georgiska FN-förbundet får ungdo-
mar ny kunskap om sina rättigheter men framför 

allt skapas hopp hos dem om att de själva kan vara 
med och skapa en positiv förändring. Detta hopp 
verkar vara svårt att släcka när det väl har tänts.”

åsa setterquist, internationell  
praktikant i georgien 
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Den svenska FN-rörelsen

FN-föreningar, FN-distrikt, anslutna riksorganisationer 
och enskilda medlemmar arbetar – liksom FN-förbundets 
centrala organisation – med folkbildning, opinionsbildning, 
insamling, främjandet av internationellt samarbete och 
mycket mer. Det är tack vare dem och deras engagemang 
som FN-förbundet kan nå ut och bedriva det påverkansar-
bete kring våra fokusfrågor som vi gör idag. Under 2019 har 
de på många olika sätt engagerat sig för mänskliga rättig-
heter, hållbar utveckling samt fred och säkerhet. De har 
genomfört mängder av aktiviteter och även bidragit genom 
att skänka och samla in pengar till FN-förbundets insam-
lingsprojekt Skolmat, Minor och Flicka.

FN-förbundets 73 aktiva lokalföreningar och 7 aktiva 
FN-distrikt möjliggör lokalt engagemang för FN-frågor i 
stora delar av Sverige. Det är i föreningarna och distrikten 
som medlemmarna kan samlas och engagera sig för just den 
frågan de brinner för. Mångsidigheten hos våra lokalfören-
ingar är stor och utbudet bland FN-frågor gör det möjligt 
att profilera sig inom en viss fråga. Samtidigt öppnar det 
upp för att kunna arbeta med olika frågor om det finns flera 
hjärtefrågor eller om en fråga är extra aktuell för tillfället.

Under 2019 arbetade vi med att ta fram en ny medlems-
strategi för organisationen. För styrelsen och kansliets 
projektgrupp var det av största vikt att hela den svenska 
FN-rörelsen fick komma med förslag i denna fråga. Alla 
enskilda medlemmar fick möjlighet att svara på en enkät 
om förbundets verksamhet och tre fokusgrupper sat-
tes samman där FN-föreningar, riksorganisationer och 
kanslipersonal var representerade. Den information och de 
förslag på förändringar som framkom fick bilda grunden 
för det nya dokumentet. Parallellt med denna process tog 

projektgruppen även fram en handlingsplan, med syfte 
att konkretisera strategin och skapa en tydlig tidplan för 
genomförandet av den. Båda dessa dokument klubbades 
igenom på förbundsstyrelsemötet den 29 november och pro-
jektgruppen inledde därefter arbetet med implementering. 

Under arbetet med medlemsutvecklingsstrategin uttryckte 
flera föreningar och distrikt att de behövde lära sig mer om 
styrelsearbete och även att de hade bristande kunskaper om 
hur man använder sig av sociala medier och av de hemsidor 
för föreningar och distrikt som ligger på fn.se. I linje med 
dessa önskemål arrangerades två utbildningstillfällen i 
slutet av november 2019, en i Malmö och en i Stockholm. 
Deltagarna utbildades i vilken roll och vilka uppgifter som 
gäller ordförande, kassörer och ungdomsansvariga. De fick 
även lära sig hur de kan jobba med sociala medier och kom-
munikation i syfte att stärka sin förening eller sitt distrikt.

Liksom tidigare år arrangerade FN-förbundet även inspi-
rationsträffar för att uppmuntra och stärka engagemanget i 
rörelsen. Vid träffarna samlas föreningsaktiva inom ett visst 
geografiskt område för att få kunskap och verktyg att ta med 
sig i sitt lokala engagemang. Under våren 2019 arrangerades 
tre sådana träffar. En ägde rum i Göteborg och hade tema 
mänskliga rättigheter, en ägde rum i Hallsberg med temat 
hållbar utveckling och den sista hölls i Eskilstuna på temat 
kärnvapennedrustning. Totalt deltog 63 medlemmar, för-
bundsordförande Annelie Börjesson och fem medarbetare 
från FN-förbundets kansli i Stockholm.

Vidare skickade 73 föreningar in årsmöteshandlingar för år 
2019 och fick sitt grundbidrag utbetalat. 19 FN-föreningar 
och FN-distrikt genomförde projekt som de fått Årligt 
projektbidrag för, medan 35 föreningar genomförde projekt 
med finansiering genom projektbidrag Mini. Under oktober 
granskades ansökningar för Årligt projektbidrag 2020 och 
31 föreningar och distrikt fick sina ansökningar beviljade.  

I slutet av september var det som vanligt dags för general-
församlingens öppnande vid FN-högkvarteret i New York 
och i samband med detta arrangerade FN-förbundet två 
seminarier i Göteborg och Malmö under rubriken ”På FN:s 
agenda”. Intresset för FN-frågor var särskilt stort i början på 

Georgien. På sikt bidrar dessa konferenser till bättre relatio-
ner mellan grupperna i regionen.

Svenska FN-förbundet har under årets gång även haft nöjet 
att få besök av våra partner från Georgien, Tanzania och 
DR Kongo. Resor har även gjorts från Sverige till Tanzania 
för att följa upp vårt samarbete. Dessa möten har lett till 
starkare partnerskap mellan oss och våra systerförbund.

Under 2019 har totalt sex svenska ungdomar praktiserat hos 
våra systerförbund i Armenien, Georgien och Tanzania. De 
internationella praktikanterna har gjort fältpraktik i fyra 
månader där de fått fält- och arbetslivserfarenhet och bidra-
git till vårt utvecklingssamarbete. Väl tillbaka i Sverige har 
de besökt FN-föreningar, FN-skolor, företag och universitet 
där de berättat om sina nya erfarenheter och om det arbete 
som de olika FN-förbunden bedriver. 

När det gäller utvecklingssamarbetet med FN-förbundet i 
Zimbabwe (ZUNA) syftade det till att involvera ungdomar i 
opinionsbildning och i rättighetsbaserat arbete för utveck-
ling för att på så sätt bidra till genomförande av Agenda 
2030. Svenska FN-förbundet samarbetade med ZUNA fram 
till 2018 men har sedan dess avslutat samarbetet då ZUNA 
inte levt upp till våra krav på rapportering. Därför har inte 
heller några medel betalats ut till ZUNA under 2019.  

Grundpelaren i den svenska FN-rörelsen är Svenska FN-förbundets medlemmar. Från Ystad i söder till 
Haparanda i norr återfinns dessa lokala hjältar som väljer att lägga sin fritid på att arbeta för en bättre 
värld. En annan central komponent för FN-rörelsen är de riksorganisationer som valt att ansluta sig till 
FN-förbundet som ett uttryck för stöd för FN-tanken. I slutet av 2019 antogs FN-förbundets nya 
medlemsstrategi, det dokument som ska vägleda hur vår rörelse ska utvecklas 2020–2025.

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

Generalsekreterarna tillsammans med ordförandena 
från de nordiska FN-förbunden träffades i UN City i 
Köpenhamn i februari där de bland annat diskuterade 
WFUNA samt deltog i ett seminarium som handlade om 
globala lösningar för flyktingar och migranter. I maj deltog 
FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och gene-
ralsekreterare Petra Hallebrant i ett WFUNA-möte för 
europeiska FN-förbund i Rom. De närvarande diskuterade 
samarbetet inom WFUNA, hur alla jobbar och vilka olika 
förutsättningar vi har, hur FN:s 75-årsjubileum 2020 ska 
uppmärksammas samt funderade över potentiella samarbe-
ten. I november träffades de nordiska generalsekreterarna 
och ordförandena återigen, den här gången i Stockholm, 
där de bland annat diskuterade WFUNA:s strategi för de 
kommande åren och firandet av FN:s 75-årsjubileum. Ett 
besök gjordes även vid Baltic Sea Science Center som infor-
merade om forskningen kring Östersjön och åtgärderna för 
ett friskare hav.  
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hösten vilket delvis hängde samman med att den svenska 
klimataktivisten Greta Thunberg seglat till New York där 
hon besökte FN och deltog i två olika klimatkonferenser, 
något som fick stor uppmärksamhet i media.

Inför FN-dagen den 24 oktober arrangerade Svenska 
FN-förbundet traditionsenligt ett seminarium i 
Grünewaldsalen i Stockholms konserthus. En rekordstor 
publik – över 400 personer – kom och lyssnade till Sveriges 
nya utrikesminister Ann Linde liksom till den tidigare vice 
FN-chefen Jan Eliasson. Andra medverkande på scenen var 
bland andra Sveriges dåvarande ambassadör till FN i New 
York, Olof Skoog, och hållbarhetskocken tillika goodwill-
ambassadören för Svenska FN-förbundet Paul Svensson. 
Temat för seminariet var de globala målen och det bjöds 
även på en hållbar äppelkaka och på underhållning i form 
av sång och dans. 

Som brukligt vid detta seminarium delades också pris ut till 
Årets FN-vän och Årets FN-supporter. Årets FN-supporter 
2019 blev Torsten Larsson, sekreterare i Tingsryds 

FN-förening under 34 år, medan Olof Skoog fick pris för 
Årets FN-vän mot bakgrund av hans insatser under Sveriges 
tid i säkerhetsrådet 2017–2018 och hans starka engagemang 
när det gäller att folkbilda kring FN och kring vikten av 

att det finns en aktiv folklig FN-rörelse. Under veckan 
kring FN-dagen arrangerades även ett bokreleasemingel på 
varuhuset NK och en FN-bio i Stockholm. Representanter 
för både förbundsstyrelsen och kanslipersonal var sam-
tidigt ute i landet och besökte många FN-föreningar och 
FN-distrikt.  

Ungdomars deltagande och engagemang för globala frågor 
är viktigare än någonsin. Därför vill Svenska FN-förbundet 
att ungdomar ska integreras i hela vår verksamhet och inte 
i ett parallellt ungdomsförbund. I linje med detta finns det 
sedan många år en ungdomssekreterare på förbundets kansli 
i Stockholm som arbetar med att skapa förutsättningar för 
ungdomsmedlemmar att engagera sig i organisationen.

Ett viktigt verktyg i det arbe-
tet är de ungdomsansvariga 
som förbundet uppmuntrar 
föreningsstyrelserna att utse. 
En ungdomsansvarig stödjer 
de ungdomar som finns i 
föreningen alternativt verkar 
för att föreningen ska försöka 
engagera unga. Under 2019 
hade vi ungefär 30 ungdoms-
ansvariga runt om i landet. 
Vid den en utbildning i styrelsearbete som arrangerades 
under året fokuserade vi särskilt mycket på de tre posterna 
ordförande, kassör och ungdomsansvarig. 

UNg19, vår årliga ungdomskonferens, ägde rum den 25-28 
april på Sida Partnership Forum i Härnösand. Ungefär 50 
unga medlemmar från hela Sverige samlades för att lära sig 
mer om globala frågor. Temat för 2019 var utveckling med 
särskilt fokus på mål 10 i Agenda 2030, om minskad ojäm-
likhet. Genom föreläsningar, workshops och andra aktivite-
ter lyfte vi olika frågor och gav ungdomarna verktyg för att 
själva kunna planera projekt och göra skillnad på lokal nivå. 

Några av föreläsarna som deltog var Björn Fondén från 
Grant Thornton, Antonia Zachari och Nicole Tallberg från 
Non Smoking Generation, före detta FN-ambassadören 
Pierre Schori samt Lucy Jonsson och Aniina Karlsdottir 
från Unga med synnedsättning. En referensgrupp bestå-
ende av sex unga medlemmar var med och planerade, 
förberedde, genomförde och utvärderade konferensen, allt 
på ideell basis. 

Att ingå i FN-förbundets referensgrupp är ett hedersupp-
drag som vi erbjuder våra unga medlemmar. Ett annat 
hedersuppdrag för unga i FN-rörelsen är det som ambassa-
dör. Under 2019 arbetade 23 unga ambassadörer på uppdrag 
av FN-förbundet med att sprida kunskap om de globala 

målen och om våra projekt.

För andra året i rad tillde-
lades en ungdomsmedlem 
pris för sitt engagemang. 
Årets FN-ungdom 2019 
gick till Caroline Slotte 
från Västerås FN-förening. 
Caroline har rest runt i 
hela landet och berättat 
om projekten Flicka och 
Skolmat och som ny kassör 

i sin förening bidrog hon även i hög grad till att den inte 
lades vilande. Tack vare hennes kunskap, engagemang och 
akademiska bakgrund blev hon dessutom invald i referens-
gruppen och var med och arrangerade UNg19.  

Under året påbörjades vidare en större sammanställning 
av de aktiviteter och aktivitetstyper som FN-rörelsen ägnat 
sig åt under föregående verksamhetsår (2018) med syfte 
att identifiera huvuddrag i rörelsens aktivitetsmönster. 
Alla 75 föreningar och distrikt som skickat in fullständiga 
verksamhetsberättelser för 2018 inkluderas i studien. Detta 
arbete fortsätter under 2020.  

”Tyckte det (utbildningen) var väldigt bra, 
önskade verkligen att denna information 

var tillgänglig för alla tidigare.” 
från utvärderingen av utbildningen i  

styrelsearbete i stockholm i november 2019
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vi fått signaler från lärare på våra FN-skolor om att det 
finns ett ökat behov av.

2019 fortsatte trenden med fler och mer aktiva 
FN-elevföreningar på våra FN-skolor. En viktig del av 
förklaringen är de regionträffar för FN-elevföreningar som 
nu etablerats som en del av grundpaketet för alla FN-skolor. 

Regionträffar arrangerades 
under året i Malmö, 
Göteborg, Stockholm 
och Umeå. Träffarna ges 
mycket positiva omdömen i 
utvärderingarna och vi tror 
att dessa är en viktig faktor 
till att FN-elevföreningarna 
stärkts.   

Inför FN-dagen tog vi fram 
ett nytt skolmaterial för att 
inspirera lärare och elever 

i Sverige – i förskolor, grundskolor och gymnasier – att fira 
FN-dagen och ge plats i sin undervisning för de globala 
målen och FN:s roll i arbetet för en bättre värld. I samband 
med FN-dagen når vi på detta sätt en stor och bred mål-
grupp inom skolvärlden som önskar uppmärksamma FN 
och globalt samarbete.  

Skolverksamheten

FN-förbundets skolverksamhet fortsatte under 2019 att 
satsa på att sprida FN-rollspel som pedagogisk metod i 
Sverige. Det gör vi främst genom att ta fram rollspelsma-
terial och erbjuda kurser och ordförandestöd till skolor 
som önskar arrangera egna FN-rollspel i sin undervisning. 
FN-rollspel uppskattas av skolornas lärare eftersom det är 
en unik och elevaktiv metod som på kort tid kan ge djup 
kunskap och stort engagemang i globala frågor. Under ett 
FN-rollspel kan elever i sina roller som diplomater från 
olika länder få ingående kunskap i ett urval av de sakfrå-
gor som FN hanterar under rubrikerna fred och säkerhet, 

mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling. Att delta i ett 
FN-rollspel ger dessutom insikt och förståelse för de utma-
ningar som internationella förhandlingar kan innebära. 

SweMUN, Sweden Model United Nations, är FN-förbundets 
årliga nationella FN-rollspel för gymnasieungdomar 
i Sverige. 2019 arrangerades det på Sannarpsgården 
utanför Halmstad med ekonomiskt stöd från Folke 
Bernadotteakademin. Det blev tre högintensiva dagar fyllda 
med lobbying, debatt och votering i en rad aktuella frågor, 
till exempel vikten av snabbt minskade koldioxidutsläpp, 
skydd av organisations- och yttrandefrihet, stärkande av 
kvinnors deltagande i politiska beslutsprocesser, totalt 
avskaffande av kärnvapen och kvinnors roll i fredsprocesser. 

Under SweMUN:s öppningsceremoni korades även årets 
FN-lärare. Priset uppmärksammar särskilt betydelsefulla 
insatser för att öka kunskapen, engagemanget och förstå-
elsen för globala frågor i skolan. Årets FN-lärare 2019 blev 
Maria Glawe, förstelärare, speciallärare och projektledare 
vid Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Maria fick priset 
för sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen 
som genomsyrar hennes undervisning och där hon även 
använder nyskapande och alternativa metoder. Förutom ett 
diplom vann hon en plats på FN-förbundets årliga studie-
resa till FN-staden Genève. 

Till höstterminens start certifierades 40 FN-skolor vilket är 
det högsta antalet någonsin. FN-förbundets skolteam består 
nu av fyra skolhandläggare på heltid, varav en med ett sär-
skilt ansvar för att utveckla vårt arbete med FN-rollspel. 

Under året arrangerade FN-skolorna fyra olika ”Aktion 
FN” där varje aktion har potential att nå cirka 9 000 
elever. Årets första Aktion 
FN-aktivitet har jämställdhet 
som tema och genomförs i 
samband med kvinnodagen i 
mars. Denna gång uppmana-
des eleverna bidra med sina 
egna tankar om jämställdhet 
samt lyfta projektet Flicka 
som ett exempel på FN:s 
arbete i fält för att stärka 
flickor och kvinnors rättig-
heter. Elevföreningarna på 
FN-skolorna organiserade 
också en armbandsworkshop för att ytterligare uppmärk-
samma frågan på sina skolor.  

I april genomfördes Aktion FN för fred, denna gång 
med arbetet för en minfri värld i fokus. Med hjälp av ett 
materialpaket från FN-förbundet kunde elevföreningar på 
FN-skolorna skapa fiktiva ”minfält” där eleverna kunde lära 
sig om minröjning och hur FN arbetar för en minfri värld.

I oktober var det dags för höstterminens Aktion FN inför 
FN-dagen. Aktionen belyste vilka av de globala målen som 
Sverige har svårt att nå. Elevföreningarna arrangerade bak-
längeslopp där deltagarna uppmanades att gå en utmärkt 
sträcka baklänges för att illustrera hur dåligt det går för 
Sverige när det gäller att nå vissa av målen.  Alla som deltog 
i loppet möttes av budskapskyltar samt en tipsrunda om de 
största utmaningar Sverige har gällande Agenda 2030.

Årets fjärde och sista Aktion FN uppmärksammar 
mänskliga rättigheter med utgångspunkt i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna aktion 
lyfte särskilt HBTQ-personers rättigheter genom att elev-
erna uppmuntrades att genomföra ett regnbågståg för allas 
lika värde. Lärarna fick lektionsmaterial med många olika 
övningar att använda i undervisningen i syfte att skapa 
en gedigen faktagrund och inspirerande diskussion bland 
eleverna om hur samhället måste värna allas lika rättig-
heter och värde.

FN-förbundet har medvetet kopplat varje Aktion FN 
till en lokal kontext och till hur det går för Sverige att nå 
de globala målen i Agenda 2030. Vi fortsätter även med 
ambitionen att erbjuda ett mycket brett lärarmaterial med 
en mängd olika typer av källor och tekniker. På så sätt blir 
de olika sakfrågorna belysta från olika håll samtidigt som 
eleverna på ett naturligt sätt tränas i källkritik, något som  

Svenska FN-förbundets skolverksamhet fortsatte under 2019 att utveckla samarbetet med certifierade 
FN-skolor som under året var rekordmånga; 40 gymnasieskolor ingick i projektet. Med stort fokus på att 
väcka elevers och lärares vilja att engagera sig lokalt för en bättre värld erbjöds fyra nya Aktion FN-
paket och ett flertal elevföreningsträffar. Två höjdpunkter under året var vårt årliga FN-rollspel 
SweMUN och korandet av årets FN-lärare. 

”Jag tyckte jag fick mycket information 
och bättre förståelse för FN-förbundet och 

FN-elevföreningar, tack!”
elev på en regionträff för fn-skolornas  

fn-elevföreningar
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Glokala Sverige

Insamling och kommunikation

”Glokala Sverige: Agenda 2030 i kommuner och regioner” 
 är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som 
drivs av Svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Vårt mål är att öka 
kunskap och engagemang för Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling bland politiker och tjänste-
personer i svenska kommuner och regioner. Verksamheten 
finansieras av Sida.

2019 var Glokala Sveriges första skarpa verksamhetsår efter 
ett pilotår då projektet byggdes upp med en mindre grupp 
deltagare. Det var också för-
sta gången kommuner och 
regioner kunde ansöka om 
att bli deltagare i projektet. 
Intresset var stort och inte 
mindre än 81 kommuner 
och 15 regioner sökte och 
fick en plats i projektet vid 
början av året. Vi inledde 
verksamhetsåret med en 
webbsänd kickoff för alla 
deltagare. Glokala Sveriges 
utbildare besökte sedan 
under året deltagarna och 
genomförde utbildnings-
insatser om Agenda 2030 som planerades tillsammans med 
respektive kommun och region. Tusentals tjänstepersoner 
och politiker har deltagit på årets utbildningar och av dem 
säger 95 procent att de lärt sig något nytt och 94 procent att 
de också kommer ha användning av det de lärt sig.

I den mån det var möjligt träffade våra medarbetare även 
FN-föreningen på respektive ort och i några fall kunde 
gemensamma aktiviteter genomföras. Ett exempel var 
Strängnäs där det i samband med utbildningen i kommu-
nen, under ledning av Strängnäs FN-förening, ordnades 
en mässa där politiker och tjänstepersoner kunde ta 
del av hur civilsamhället och lokala företag arbetade 
med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Därefter höll 
Glokala Sverige en öppen utbildning som alla intres-
serade kunde ta del av. Många FN-föreningar har också 
aktivt arbetat för att deras kommun ska gå med i Glokala 

Sverige och flera nya 
kontaktnät har uppstått.

Glokala Sverige genom-
förde också regionala 
träffar tillsammans med 
regionerna där kommu-
nerna i länet kunde dela 
erfarenheter med var-
andra. På vår nationella 
konferens Mötesplats 
Agenda 2030 i septem-
ber samlades över 200 
politiker och tjänste-
personer från projektets 

deltagare under en mycket uppskattad dag.

Förutom stödet till Glokala Sveriges deltagare har vi också 
tagit fram material som finns tillgängligt för alla på webben. 
På fn.se/glokalasverige finns bland annat en webbutbildning 
om Agenda 2030, en arbetsbok med fakta och övningar, 
inspirationsfilmer och nyhetsbrev.

När nya kommuner och regioner i slutet av 2019 åter fick 
möjlighet att ansöka om att bli deltagare i Glokala Sverige 
var intresset stort med 85 ansökningar till de 50 platser 
som vi kunde erbjuda. Vid årets slut hade Glokala Sverige 
146 deltagare varav 130 kommuner och 16 regioner vilket 
motsvarar tre fjärdedelar av Sveriges regioner och nära 
hälften av Sveriges kommuner. Tillsammans med oss 
bildar de en viktig rörelse för att de globala målen ska bli 
verklighet.  

Glokala Sverige har under året väckt stort intresse och engagemang bland landets kommuner och 
regioner. Inte mindre än 81 kommuner och 15 regioner anslöt sig till projektet 2019. När det mot slutet av 
året var dags för en ny ansökningsomgång sökte ytterligare 84 kommuner och en region till de 50 nya 
platserna i projektet. Inför 2020 hade Glokala Sverige totalt 146 deltagare vilket motsvarar nästan 
hälften av landets kommuner och regioner.

Under 2019 fortsatte Svenska FN-förbundets viktiga insamlingsarbete till FN-projekt i fält som saknar 
tillräckliga resurser. Insamlingen fortsatta på snarlika nivåer men en stor bidragskälla föll bort i form av 
Postkodslotteriet, vilket slog hårt mot resultatet. Trots det ökade vi företagsinsamlingen något.  Vi ser ett 
fortsatt fantastiskt fint engagemang från våra givare och vår rörelse som gör att vi kan fortsätta bidra 
till viktig verksamhet både globalt och lokalt.

”Deltagandet i Glokala Sverige har haft 
stor betydelse, det har fungerat som en 

språngbräda för arbetet. Jag upplever att 
såväl politiker som många tjänstepersoner har 
gått helhjärtat in i detta, att Glokala Sverige 
blivit vårt startskott för att börja arbeta med 

Agenda 2030 och bli mer hållbara.”
kontaktperson för en av glokala  

sveriges kommuner

Svenska FN-förbundet bedrev under 2019 insamling till 
fyra långsiktiga projekt. Katastrofinsamlingen under året 
gick till FN:s livsmedelsprogram WFP och dess livsviktiga 
arbete med att förse människor i Syrien och omkringlig-
gande flyktingläger med matbistånd. De resterande tre 
projekten representerar FN:s tre pelare: 

• SKOLMAT, till förmån för WFP, FN:s livsmedelsprogram 
(hållbar utveckling),

• MINOR, till förmån för UNMAS, FN:s minröjningsorgan 
(fred och säkerhet),

• FLICKA, till förmån för UNFPA, FN:s befolkningsfond 
(mänskliga rättigheter).

Våra företagssamarbeten ger ofta hela företaget med 
personal en möjlighet att engagera sig i det arbete vi 
bedriver. Ett företag som utmärkt sig är restaurangkedjan 
O’Learys som sedan 2013 bedriver insamling till förmån för 
FN-förbundets projekt Skolmat. Genom O’Learys program 
Meal4Meal går fyra kronor för varje såld kampanjrätt till 
Skolmatsprojektet. Ett fantastiskt engagemang från perso-
nal, ledning och gäster under dessa år har gett ett resultat 
på över 5,4 miljoner kronor mellan 2013 och 2019. Detta 
innebär över 2,7 miljoner skolmåltider till barn i utsatta 

områden vilket innebär ökad skolgång, bättre studieresultat, 
bättre hälsa och minskad hunger samtidigt som ett mål mat 
i skolan gör allmänt stor skillnad för det enskilda barnet.

En aktör som varit engagerad i FN-förbundets projekt Flicka 
under många år är Apoteksgruppen. De bidrar med viktiga 
aktiviteter i form av kundundersökningar och till insam-
lingen genom att sälja bland annat mensskydd och neces-
särer där du som kund kan vara med och göra skillnad. Som 
kund hos Apoteksgruppen kan du också lägga till 5 kronor 
när du handlar som oavkortat går direkt till projektet. Totalt 
insamlade medel under året från Apoteksgruppen blev över 
140 000 kronor. Samarbetet skapar inte bara mervärde för 
kunderna utan även för Apoteksgruppens medarbetare som 
många har ett starkt engagemang för Flickaprojektet, vilket 
årets goda resultat visar. 

Sedan flera år tillbaka har även KPA Pension stöttat 
FN-förbundet som en del i sitt hållbarhetsarbete och har 
genom åren engagerat sig i flera av insamlingsprojekten, 
bland annat Flickaprojektet. Engagemanget vilade under 
merparten av 2019 men en dialog har förts om att skala upp 
deras medverkan igen under 2020.  

Vår nya företagspartner Isabelle’s Market gjorde flera insat-
ser under året till stöd för projekt Skolmat. 9 315 pizzor har 
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serverats vilket resulterade i ett bidrag med 9 301 skolmålti-
der. Isabelle’s Markets genomtänkta koncept för mat, hälsa 
och hållbarhet har skapat ett stort intresse för vegetarisk 
mat och inspiration till att välja ett grönare alternativ. Tack 
vare ett system med ”pop-up-restauranger” har de kunnat 
vara på plats där människor har rört sig. 

Andra företagsaktörer som FN-förbundet får viktigt stöd 
ifrån är bland andra HappyAid, Hydac och Barista Fair 
Trade Coffee. Under året har vi också fått värdefullt stöd i 
form av pro bono-arbete (utan kostnad för FN-förbundet) 
av reklambyrån King som har hjälpt förbundet med att 
börja ta fram en tydlig varumärkesplattform. Även aktörer 
såsom Aller Media, Mediacom och Mediekompaniet har 
bidragit med tid och engagemang.  

Den förestående satsning på större samarbeten med 
näringslivet har dock låtit vänta på sig då FN-förbundets 
rådgivare för hållbar utveckling slutade efter sommaren. 
Fortsatt närvaro på plattformar såsom Hållbart Näringsliv, 
dialogmöten med större bolag samt mediasamarbeten kom-
mer att bli viktiga avstamp i en tätare dialog och för möjlig 
finansiering från svenskt näringsliv framöver.

FN-förbundets goodwill-ambassadörer spelar en viktig roll 
i arbetet med att nå ut med våra projekt. Under 2019 väl-
komnade vi artisten och influencern Oscar Molander som 
ny goodwill-ambassadör med särskilt fokus på Minor. 

FN-förbundets lokalföreningar och aktiva medlemmar – 
inte minst våra unga ambassadörer för de globala målen 
– är också mycket viktiga 
för att informera om pro-
jekten och driva insamling. 
Ett exempel är Helsingborgs 
FN-förenings ungdoms-
sektion som samlade in 
närmare 20 000 kronor till 
Skolmat genom ett kreativt 
upplägg där gymnasie-
elever tog med sig matlådor 
till skolan i stället för att 
nyttja sina lunchkuponger. 
FN-elevföreningarna på våra FN-skolor har också gjort 
en viktig insats under året när det gäller att lyfta våra 
olika projekt.

Inför sommarlovet startade FN-förbundet en insamlings-
kampanj på temat kvinnlig könsstympning med anledning 
av den ökade risken för flickor att utsättas för övergreppet 
under just sommarlovet. Målet var att samla in medel till 
projektet Flicka. Kampanjen syntes på kampanjsidan  
fn.se/sommarlov, i våra sociala medier, i Expressens bilaga 
Leva & Bo, i Dagens Nyheter, i Aller Medias magasin samt 
i ett digitalt och ett postat insamlingsbrev. Vi fick även en 
debattartikel publicerad på expressen.se.

För sjunde året i rad deltog vi i matfestivalen Smaka på 
Stockholm i juni med syftet att samla in medel till Skolmat. 
Flera restauratörer deltog i insamlingen, däribland vår 
goodwill-ambassadör och tillika kändiskocken Paul 
Svensson. Under Smaka på Stockholm anordnades även 
branschmötet The Big Meet där generalsekreterare Petra 
Hallebrant deltog. Framtidens mat samt hållbarhet var i 
fokus när olika aktörer i matbranschen träffades.

FN-förbundets första mer uttalade varumärkes- och 
kännedomskampanj, ”Dela vår dröm”, startade på inter-
nationella dagen för flickor den 11 oktober och pågick till 
den 31 december. Med kampanjen vill vi bidra till att de 
globala målen för hållbar utveckling ska nås till 2030 och 
till ett ökat stöd för det globala samarbetet i FN. Förbundet 

efterlyser också snabbare 
och skarpare åtgärder 
från FN:s medlemslän-
der för att klara klimat-
målen, där även Sverige 
måste dra sitt strå till 
stacken. Kampanjen lyfte 
FN-förbundets fantastiska 
folkrörelse genom några 
kända ansikten såsom Hans 
Forsberg från Nyköping, 
som ville dela sin dröm om 

en bättre värld med andra. Hans Forsberg är ordförande 
i Nyköpings FN-förening och en av många aktiva i den 
svenska FN-rörelsen som inspirerades av höstens toppmöten 
i FN-högkvarteret i New York. Tillsammans med fyra andra 
engagerade medlemmar lånade han sitt ansikte och sin röst 
till kampanjen som även handlade om att rekrytera nya 
medlemmar till FN-förbundet. Nästan 300 nya medlemmar 
kom in under denna period.

Tack vare stödet och insamlade medel från våra lokalfören-
ingar, medlemmar, elevföreningar, privatpersoner, företag, 
partners och stiftelser kan vi fortsätta arbeta för en bättre 
värld. Tack för att ni är med och gör förändring möjlig!  

”Jag blev snabbt känslomässigt berörd  
när jag satte mig in i projektet Minor.  
Jag tänker på alla civila som drabbas, 
framförallt barn och deras föräldrar.”

oscar molander, artist och ny  
goodwill-ambassadör för fn-förbundet
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Styrelsen för Svenska FN-förbundet, 802000-9232, får härmed lämna årsredovisning för 2019. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 
 

Syfte och ändamål 
Svenska FN-förbundet är en ideell förening för ett bättre och starkare Förenta Nationerna (FN). 
Svenska FN-förbundet verkar för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål 
och principer.  
 
Svenska FN-förbundet ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN 
och verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt 
samarbete. 
 
Det finns FN-förbund i över 100 länder i världen. Svenska FN-förbundet samverkar med flera av 
dessa i olika FN-frågor.   
 
Svenska FN-förbundet har sitt säte i Stockholm. 
 

Årets verksamhet och främjande av ändamål 
 
Inledning 
Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande programmen hållbar utveckling, fred, säkerhet 
och nedrustning samt mänskliga rättigheter. Inom vart och ett av programmen arbetar FN-
förbundet med fem metoder: information och utbildning, påverkan, granskning, insamling samt 
internationellt samarbete. Till programmen är ett sextiotal små och stora projekt knutna.  
 
Verksamheten styrs av den verksamhetsplan som styrelsen antar efter varje kongress. 2018 var det 
sista året i verksamhetsplanen för 2016-2018.  Efter kongressen 2018 antog styrelsen en 
verksamhetsplan för perioden 2019-2021. Verksamhetsplanen består till stor de av förändringsmål 
hos olika målgrupper inom ramen för de olika sakfrågeområden som fastlagts av kongressen i vårt 
måldokument.  
 
Verksamhetsplanen bygger på de tre program som redovisas under egna rubriker nedan. En del 
verksamhet spänner över alla program och ges separat beskrivning även om dess resultat ingår i 
programverksamheten.  
 

Hållbar utveckling 
Svenska FN-förbundets arbete för hållbar utveckling är ett grundläggande fokus i 
verksamhetsplanen för 2019-2021. Utgångspunkt och övergripande ram fördetta arbetet är 
Agenda 2030 och dess genomförande, både lokalt, nationellt och globalt genom en lång rad 
insatser för påverkan och informationsspridning. 
Ett starkt FN är en förutsättning för att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
ska kunna nås runt om i världen. Det krävs också en samverkan mellan FN:s tre pelare fred och 
säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och att man frångår det så kallade silo-
tänkandet till förmån för ett holistiskt arbetssätt. Vi ser idag fortsatta utmaningar då 
multinationalism alltmer ifrågasätts och det demokratiska utrymmet minskar. FN och dess olika 
organ utgör då än viktiga aktörer i det dagliga arbetet för att skapa en fredlig och hållbar värld där 
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människors rättigheter respekteras. Att det finns ett starkt och konsekvent stöd för FN:s arbete 
från omvärlden är avgörande. 
I detta sammanhang är Svenska FN-förbundets roll som civilsamhällsorganisation och folkrörelse 
viktig. FN-förbundet har länge arbetat gentemot beslutsfattare, allmänhet och övriga aktörer med 
att stödja, påverka och sprida information om Agenda 2030 och FN:s arbete. Syftet har varit att 
påverka myndigheter och politiker så att Agenda 2030 och de globala målen tillåts genomsyra olika 
verksamheter. En annan viktig målsättning har varit att säkerställa ett fortsatt omfattande stöd 
från Sverige till FN-systemet – samtidigt som vi uppmuntrat representanter för regering och 
riksdag att ställa krav på reformering för att därigenom påverka FN i positiv riktning. FN-förbundet 
har också lång erfarenhet av att utbilda och engagera människor kring globala utvecklingsfrågor. Vi 
är en långsiktig aktör som bland annat arbetade med millenniemålen under många år och därefter 
var aktiva i den så kallade post 2015-processen som utmynnande i Agenda 2030. 
 
Svenska FN-förbundet har under 2019 intensifierat sitt arbete med att sprida kunskap om och 
engagemang för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi engagerade oss i den 
nationella debatten i frågan och såg samtidigt en bredd av aktiviteter på detta tema ute i landet i 
FN-föreningar, på skolor och i olika offentliga sammanhang. Engagemanget i rörelsen var fortsatt 
stort även för vårt projekt Skolmat. 

Agenda 2030 och de globala målen ska genomsyra all verksamhet inom FN-förbundet. Bredden och 
det holistiska perspektivet ställer stora krav på alla aktörer som deltar i arbetet. Alltför ofta bedrivs 
utvecklingsarbete utifrån snäva perspektiv utan att konsekvenser för alla tre dimensionerna av 
hållbar utveckling beaktas. Mycket behöver göras för att de 17 globala målen och deras 169 delmål 
ska vara genomförda till 2030.  

FN-förbundet var 2019 remissinstans till Agenda 2030-delegationens slutbetänkande och skickade 
in ett remissvar där vi bland annat lyfte fram vikten av parlamentarisk förankring för 
genomförandet av agendan. Andra synpunkter som lyftes fram var att det behövs en ökad 
tydlighet när det gäller hur Sveriges agerande påverkar övriga delar av världen – 
samstämmighetsperspektivet får inte gå förlorat. Sveriges politik för global utveckling (PGU) har 
utgått från Agenda 2030 sedan 2015 och all politik ska stödja global hållbar utveckling. Vi ansåg 
också att betänkandet var svagt vad gäller kopplingen till de mänskliga rättigheterna. Tillsammans 
med de mänskliga rättigheterna pekar Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling 
ut riktningen för världen. FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter är till skillnad från 
Agenda 2030 bindande för anslutna stater och kan på så sätt användas för att utkräva ansvar. 

Under FN:s årliga högnivåforum för uppföljningen av Agenda 2030 (High-level Political Forum, 
HLPF) i New York i juli var Svenska FN-förbundet på plats. Temat detta år var ”Empowering people 
and ensuring inclusiveness and equality”. Sex av de 17 globala målen granskades särskilt, nämligen 
mål 4 (god utbildning för alla), mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål 10 
(minskad ojämlikhet), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 16 (fredliga och inkluderande 
samhällen) samt mål 17 (genomförande och globalt partnerskap). FN-förbundet var även på plats 
under politikerveckan i Almedalen där vi nätverkade och medverkade vid seminarier på temat 
hållbarhet. 

FN-förbundet har sedan många år också följt och debatterat frågan om reformeringen av FN:s eget 
utvecklingsarbete. Att FN-systemet är effektivt och ändamålsenligt på såväl global som nationell 
nivå – på plats i enskilda länder – är en fråga som fått ny aktualitet i och med den nya globala 
utvecklingsagendan där alla världens länder berörs. 

Under året har en mängd aktiviteter med syfte att sprida kunskap om och engagemang för Agenda 
2030 arrangerats på olika nivåer i den svenska FN-rörelsen. Under det seminarium som FN-
förbundet varje år arrangerar inför FN-dagen den 24 oktober var Agenda 2030 temat.  
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”Leave no one behind” är ledord i genomförandet av Agenda 2030. Under Stockholm Civil Society 
Days i november arrangerade FN-förbundet ett panelsamtal på detta tema tillsammans med Dag 
Hammarskjöld Foundation och Tanzanias FN-förbund. Diskussionen handlade om hur 
marginaliserade grupper kan inkluderas i uppföljningen av Agenda 2030.  

Projektet Lika Unika Akademi införlivades under 2019 med FN-förbundet som tog över 
huvudmannaskapet inför dess andra år som inleddes i oktober 2019. Lika Unika Akademi, som 
finansieras av Arvsfonden, ska ge en bredd av samhällsaktörer djupare kunskap och insikt om 
funktionshinders- och rättighetsperspektivet med utgångspunkt i Agenda 2030. 

Ser man till FN-förbundets lokala organisation var Agenda 2030 och de globala målen den fråga 
som engagerade våra medlemmar mest, enligt en undersökning som genomfördes vid årsskiftet 
2018/2019.. 

Även under FN-förbundets årliga ungdomskonferens UNg diskuterades de globala målen och vikten 
av att bidra till genomförandet. UNg19 hade särskilt fokus på jämlikhet; mål 10 i Agenda 2030.  

Vidare var FN-förbundets unga ambassadörer för de globala målen mycket aktiva i frågan. 22 av de 
23 ambassadörerna engagerade sig inom ramen för sitt uppdrag genom att blogga, föreläsa och 
arrangera olika typer av projekt. Totalt genomförde de 55 aktiviteter på temat globala målen.. 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling har också blivit mycket populära på 
landets skolor vilket underlättar ett lokalt engagemang för globala frågor. Många skolor har globala 
målen som en röd tråd i sin undervisning.  

Bland lärare och elever på FN-skolor har engagemanget för Agenda 2030 varit särskilt stort. 187 
lärare undervisade om agendan i samband med FN-dagen 2019 och ytterligare 156 lärare 
genomförde andra aktiviteter med koppling till den. Över 500 elever på FN-skolor har genomfört 
insatser för de globala målen som har lett till ökat engagemang och ökad kunskap om Agenda 
2030.  

En tävling bland svenska skolklasser om att komponera en klimatsmart skollunch, som utlystes 
under hösten 2018, rönte stort intresse. Över 80 tävlingsbidrag skickades in från skolor i hela 
landet.. I början av 2019 var det prisutdelning och de vinnande skolklasserna i Falkenberg, 
Forshaga, Norrköping och Sundsvall fick då besök av representanter för FN-förbundet.  

Inom området hållbar utveckling bedriver FN-förbundet också sedan många år projektet Skolmat. 
Genom projektet samlas medel in som slussas vidare till FN:s livsmedelsprogram WFP (World Food 
Programme) och dess framgångsrika och mångåriga arbete med skolmat till barn i utsatta områden 
i Etiopien. 

Många aktörer i den svenska FN-rörelsen engagerar sig för projektet. Ett exempel är Helsingborgs 
FN-förenings ungdomssektion som engagerade tre skolor och hundratals gymnasieelever som 
istället för att nyttja sina lunchkuponger tog med sig matlåda till skolan och skänkte den summa de 
sparat in till projektet.. Information om Skolmat har också getts under årets två B-kurser och under 
UNg19. FN-förbundets unga medlemmar och unga ambassadörer för de globala målen har också 
genomfört informationsaktiviteter på temat Skolmat, exempelvis genom föreläsningar, 
informationsbord och på sociala medier.  

Nummer 3/19 av FN-förbundets tidning Världshorisont hade ”eldsjälar för de globala målen” som 
särskilt tema. Detta nummer fick stor spridning då FN-föreningar hade med det vid sina aktiviteter i 
samband med FN-dagen den 24 oktober. Medlemsrekryteringskampanjen ”Dela vår dröm” hade en 
tydlig koppling till de globala målen och kommunicerades genom nyhetsbrev, verksamhetsbrev, 
och i digitala kanaler mellan 12 oktober och 31 december. Det fortsatte att vara stor efterfrågan 
från olika målgrupper på information om Agenda 2030 och under året hölls många föredrag av 
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förbundets ordförande, ambassadörerna för de globala målen samt av övrig personal från FN-
förbundet. Genom Glokala Sverige – som är ett samarbetsprojekt med Sveriges Kommuner och 
Regioner – nådde vi ut brett till lokala myndigheter i stora delar av landet. 

Fred, säkerhet och nedrustning  
Under 2019 var de två övergripande fokusfrågorna inom Svenska FN-förbundets arbete inom 
området fred och säkerhet dels att motverka allvarliga folkrättsbrott, dels att arbeta mot minor 
och kärnvapen. Att påverka svenska positioner inför översynen av icke-spridningsfördraget NPT 
och till FN:s kärnvapenförbud TPNW var viktiga inslag under året. Vi verkade också för en värld fri 
från personminor och för att främja FN-principen om skyldighet att skydda. 

Arbete för kärnvapennedrustning och för ett globalt förbud mot kärnvapen har varit prioriterat 
2019. Under året har vi vid flera tillfällen uppmanat regeringen att skriva under den nya 
kärnvapenförbudskonventionen (TPNW), bland annat genom vårt remissvar på den utredning 
Utrikesdepartementet låtit göra i frågan och genom den namninsamling vi och våra FN-föreningar 
genomfört i frågan. Namninsamlingen ingick i en bredare kampanj mot kärnvapen där en särskild 
webbsida – nejtillkärnvapen.nu – lanserades i början av året för att bilda opinion i frågan och för 
att kunna samla in underskrifter mot kärnvapen på ett smidigt sätt. Vidare utkom FN-förbundets 
tidning Världshorisont med ett temanummer om kärnvapenfrågan under våren. 

Vi försökte också påverka andra politiska partier att anta en positiv hållning till TPNW. Ett exempel 
på det var att vi närvarade på Centerpartiets stämma med informationsbord och seminarium. Trots 
omfattande ansträngningar från både centralt håll och vår lokala FN-rörelse ute i landet 
meddelande regeringen den 12 juli att man i nuläget inte avsåg att skriva på konventionen. 
Namninsamlingen fortgick till oktober då 5 860 namnunderskrifter mot kärnvapen samlats in. Vi 
blev under 2019 också medlemmar i International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) 
och samverkade med andra svenska medlemsorganisationer där.  

När det gäller arbetet mot minor engagerade detta under 2019 flera av våra unga ambassadörer 
för de globala målen liksom flera elevföreningar på FN-skolor. Vi medverkade också som den mest 
aktiva svenska organisationen inom ICBL (International Campaign to Ban Landmines) i den fjärde 
översynskonferensen av Ottawa-avtalet mot personminor. 

FN-förbundets arbete med att motverka allvarliga folkrättsbrott handlar om att förespråka olika 
verktyg för att förbättra tillämpningen av – och öka stödet för – principen ”skyldighet att skydda” 
(Responsibility to Protect, R2P). Syftet med R2P är att skydda civila från folkmord, brott mot 
mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser.  

Under 2019 arrangerade förbundet ett seminarium på UD där den inom ämnet välkände 
australiske professorn Alex Bellamy talade. Medverkade gjorde också bland andra Sveriges 
fokalpunkt för R2P, Rwandas ambassadör samt International Coalition for R2P (ICRtoP), en global 
folkrörelsekampanj som Svenska FN-förbundet varit med och grundat.  

En aspekt av R2P är att skipa rättvisa efter att brott begåtts och därigenom förhoppningsvis sända 
en signal till framtida potentiella förbrytare att det inte råder straffrihet för krigsförbrytelser. Ett 
viktigt verktyg i det arbetet är domstolen ICC (International Criminal Court) i Haag. Domstolen 
tillkom efter att folkrörelser i en koalition kallad CICC (där FN-förbundet ingår) drev på stater för att 
skapa en sådan permanent internationell krigsförbrytardomstol. ICC har haft både fram- och 
motgångar sedan dess och tiden har funnits mogen för att se över hur domstolen ska kunna bli 
ännu bättre. Folkrörelserna inom CICC lämnade in synpunkter inför och under det statspartsmöte 
där en sådan översyn beslutades. Svenska FN-förbundet närvarade och fick bland annat framföra 
vår och CICC:s åsikt att de ledande posterna i domstolen måste fördelas mer jämlikt mellan könen. 
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De konfliktförebyggande aspekterna av R2P är också synnerligen viktiga. På ovan nämnda 
seminarium betonade FN-förbundets representant att beslutet om R2P-principen och inrättandet 
av FN:s fredsbyggande fond togs på samma toppmöte och att dessa två frågor är sammanflätade. 

En höjdpunkt under året på detta tema var att vi fick stå värd för ett seminarium med general 
Dennis Gyllensporre, chef för hela FN-insatsen Minusma i Mali.  

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

Mänskliga rättigheter 
Inom området mänskliga rättigheter (MR) arbetar Svenska FN-förbundet med tre fokusfrågor: 
stärkt demokratiskt utrymme, kvinnors och flickors egenmakt samt Sveriges efterlevnad av FN:s 
konvention mot rasdiskriminering. Under 2019 fokuserade MR-verksamheten mycket på Sveriges 
allmänna ländergranskning (Universal Periodic Review, UPR) vid FN:s råd för mänskliga rättigheter 
och Sveriges ökade satsning på demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken.  
Under 2019 har FN-förbundet på flera sätt engagerat politiker och tjänstepersoner för att stärka 
det demokratiska utrymmet, särskilt i de länder där vi har partnerorganisationer. Frågan har fått en 
allt större betydelse både i den svenska utrikespolitiken och i FN. Vid flera tillfällen har förbundets 
synpunkter och rekommendationer både efterfrågats och mottagits väl av politiker och 
tjänstepersoner. De insatser vi har gjort i vårt påverkansarbete med att stärka det demokratiska 
utrymmet i våra partnerländer har bidragit till att stärka vårt övergripande mål att FN ska ha ett 
effektivt och relevant arbete med mänskliga rättigheter. 

I början av året träffade FN-förbundet FN:s särskilde rapportör för mötes- och föreningsfrihet, 
Clément Nyaletsossi Voule. Mötet resulterade i att han efterfrågade input från oss till sin årliga 
rapport till FN:s generalförsamling som 2019 behandlade demokratiskt utrymme för 
civilsamhällsorganisationer som arbetar med utvecklingsfrågor.  

Vidare har vi deltagit i utvecklingsplattformen Concords arbetsgrupp för ”civic space”. Därigenom 
har vi fått goda möjligheter att nå ut till svenska politiker och tjänstepersoner med frågan om den 
negativa utvecklingen för det demokratiska utrymmet.  

Under året har vi också fokuserat på Sveriges ökade prioritering vad gäller arbetet med demokrati 
och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken genom den så kallade demokratioffensiven. 
Tillsammans med Concord har FN-förbundet bland annat bidragit med synpunkter på regeringens 
uppdrag till Sida gällande stärkt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter i 
utvecklingssamarbetet.  

Tillsammans med Forum Syd och Sveriges Belarusier arrangerade vi också ett panelsamtal med 
MR-försvarare från Belarus, Azerbaijan och Armenien på temat ”MR-försvarares hälsa” under MR-
dagarna som hölls i november 2019 i Linköping.  

Under 2019 ägnade FN-förbundet också mycket tid åt att sammanställa civilsamhällets 
parallellrapport till MR-rådet då Sverige skulle granskas inom ramen för FN:s allmänna 
ländergranskning (UPR) i januari 2020. Detta är en cyklisk process där efterlevnaden av en stats alla 
människorättsåtaganden granskas av andra medlemsstater i FN vart 4,5 år. Som samordnare för 
parallellrapporten arbetade vi tillsammans med 16 andra MR-organisationer i Sverige och 
sammanställde en rad rekommendationer till Sverige när det kommer till mänskliga rättigheter. 
FN-förbundet ansvarade specifikt för rasdiskrimineringsfrågorna och systemfrågorna, inklusive 
inrättandet av en nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter. Rapporten utgör ett 
viktigt underlag för den kritiska granskning som sker i MR-rådet. FN-förbundet har arbetat med och 
bevakat denna process under många år och genomslaget för synpunkterna i vår rapport brukar 
vara stort.  
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Under hösten arbetade vi med att framföra våra synpunkter och rekommendationer till 
ambassader i Stockholm såväl som till staters FN-representationer i Genève i syfte att få dem att 
lyfta dessa i UPR-granskningen av Sverige. I december deltog vi, tillsammans med fyra andra 
civilsamhällesorganisationer, på en serie förberedande möten i Genève. Vi träffade över 15 
statsdelegationer på plats och presenterade då vår parallellrapport.  

Under året har vi haft kontakt med både statssekreteraren till justitieminister Morgan Johansson 
och med tjänstepersoner på Justitiedepartementet angående den praktiska hanteringen och 
lagstiftningen kring rasistisk propaganda och organisering. På den internationella dagen mot rasism 
den 21 mars skrev vi ett öppet brev till Morgan Johansson där vi uppmanade regeringen att agera 
rörande hatbrott och rasistisk propaganda och organisering.  

FN-förbundet har också gjort omfattande insatser under 2019 för att belysa flickors rättigheter. 
Tusentals flickor och kvinnor dör varje dag för att de saknar tillgång till hälsovård, mödravård, 
aborter, preventivmedel och information eller makt att förändra sin livssituation. FN-förbundet 
fortsätter att verka för att FN:s arbete med sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) 
ska ha tillräcklig finansiering och att Sverige ska fortsätta att vara en drivande aktör kring SRHR 
inom FN. 

I enlighet med detta samarbetar FN-förbundet sedan många år med FN:s befolkningsfond UNFPA 
kring projektet Flicka. Under våren lanserade vi tillsammans med UNFPA dess årliga rapport, State 
of the World Population, tillsammans med en FN-skola i Stockholm. Under lanseringen deltog även 
representanter från RFSU och Utrikesdepartementet, samt FN-förbundets två goodwill-
ambassadörer Annika och Happy Jankell. 

I november deltog FN-förbundet som en del av den svenska delegationen vid en internationell 
konferens om befolkning och utveckling arrangerad av UNFPA, FN-förbundet i Kenya och Danmarks 
regering (ICPD25). Under konferensen fick vi möjligheten att lyfta SRHR-frågor som vi och våra 
systerorganisationer prioriterar samt att dra lärdomar från andra exempel när det kommer till 
SRHR-arbete. FN-förbundet deltog också på den årliga kvinnokommissionen, CSW, i New York. Det 
prioriterade temat för året var sociala skyddsnät, tillgång till offentliga tjänster och hållbar 
infrastruktur. 

På hemmaplan i Sverige deltog vi för första gången i Järvaveckan där vi delade ut vårt årliga MR-
pris till en person som har verkat för mänskliga rättigheter i Sverige. 2019 års pristagare var 
skribenten och debattören Katarina Wennstam som har engagerat sig för utsatta kvinnor och 
flickor i många år.  

Tre heldagars B-kurser om mänskliga rättigheter hölls under året – i Göteborg, Örnsköldsvik och 
Stockholm – inom ramen för FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. Dessutom anordnades en 
C-kurs i form av en studieresa till Genève. Totalt deltog 16 personer och besök gjordes på tio olika 
FN-organ och -kontor.  

Särskild vikt har under 2019 lagts på att hitta synergier mellan FN-förbundets fokusfrågor inom 
mänskliga rättigheter och vårt internationella program. Utöver rapporter som vi har samskrivit till 
FN:s specialrapportörer (se ovan) har vi ordnat seminarier tillsammans och även använt oss av 
expertisen som finns hos våra systerorganisationer i samtal med representanter för Sveriges 
regering. 
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Programövergripande verksamhet 
Grundpelaren i den svenska FN-rörelsen är Svenska FN-förbundets medlemmar. I slutet av 2019 
antogs FN-förbundets nya medlemsstrategi, det dokument som ska vägleda hur vår rörelse ska 
utvecklas 2020–2025.  

FN-föreningar, FN-distrikt, anslutna riksorganisationer och enskilda medlemmar arbetar – liksom 
FN-förbundets centrala organisation – med folkbildning, opinionsbildning, insamling, främjandet av 
internationellt samarbete och mycket mer.  

FN-förbundets 73 aktiva lokalföreningar och 7 aktiva FN-distrikt möjliggör lokalt engagemang för 
FN-frågor i stora delar av Sverige. Det är i föreningarna och distrikten som medlemmarna kan 
samlas och engagera sig för just den frågan de brinner för. Mångsidigheten hos våra 
lokalföreningar är stor och utbudet bland FN-frågor gör det möjligt att profilera sig inom en viss 
fråga. Samtidigt öppnar det upp för att kunna arbeta med olika frågor om det finns flera 
hjärtefrågor eller om en fråga är extra aktuell för tillfället. 

Liksom tidigare år arrangerade FN-förbundet även inspirationsträffar för att uppmuntra och stärka 
engagemanget i rörelsen. Vid träffarna samlas föreningsaktiva inom ett visst geografiskt område 
för att få kunskap och verktyg att ta med sig i sitt lokala engagemang. Under våren 2019 
arrangerades tre sådana träffar.  

Vidare skickade 73 föreningar in årsmöteshandlingar för år 2019 och fick sitt grundbidrag utbetalat. 
19 FN-föreningar och FN-distrikt genomförde projekt som de fått Årligt projektbidrag för, medan 
35 föreningar genomförde projekt med finansiering genom projektbidrag Mini. Under oktober 
granskades ansökningar för Årligt projektbidrag 2020 och 31 föreningar och distrikt fick sina 
ansökningar beviljade.   

I slutet av september var det som vanligt dags för generalförsamlingens öppnande vid FN-
högkvarteret i New York och i samband med detta arrangerade FN-förbundet två seminarier i 
Göteborg och Malmö under rubriken ”På FN:s agenda”.  

UNg19, vår årliga ungdomskonferens, ägde rum den 25 - 28 april på Sida Partnership Forum i 
Härnösand. Ungefär 50 unga medlemmar från hela Sverige samlades för att lära sig mer om globala 
frågor.  

Svenska FN-förbundets skolverksamhet fortsatte under 2019 att utveckla samarbetet med 
certifierade FN-skolor som under året var rekordmånga; 40 gymnasieskolor ingick i projektet. Med 
stort fokus på att väcka elevers och lärares vilja att engagera sig lokalt för en bättre värld erbjöds 
fyra nya Aktion FN-paket och ett flertal elevföreningsträffar. Två höjdpunkter under året var vårt 
årliga FN-rollspel SweMUN och korandet av årets FN-lärare.  

FN-förbundets skolverksamhet fortsatte under 2019 att satsa på att sprida FN-rollspel som 
pedagogisk metod i Sverige. Det gör vi främst genom att ta fram rollspelsmaterial och erbjuda 
kurser och ordförandestöd till skolor som önskar arrangera egna FN-rollspel i sin undervisning.  

SweMUN, Sweden Model United Nations, är FN-förbundets årliga nationella FN-rollspel för 
gymnasieungdomar i Sverige. 2019 arrangerades det på Sannarpsgården utanför Halmstad med 
ekonomiskt stöd från Folke Bernadotteakademin.  

Till höstterminens start certifierades 40 FN-skolor vilket är det högsta antalet någonsin. FN-
förbundets skolteam består nu av fyra skolhandläggare på heltid, varav en med ett särskilt ansvar 
för att utveckla vårt arbete med FN-rollspel.  
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Under året arrangerade FN-skolorna fyra olika ”Aktion FN” där varje aktion har potential att nå 
cirka 9 000 elever.  

FN-förbundet har medvetet kopplat varje Aktion FN till en lokal kontext och till hur det går för 
Sverige att nå de globala målen i Agenda 2030.  

Svenska FN-förbundet har under 2019 bedrivit internationellt utvecklingssamarbete med fyra av 
våra systerförbund. Tack vare detta har FN-förbunden i Armenien, Georgien, Demokratiska 
republiken Kongo och Tanzania utvecklats och stärkts. Inom ramen för vårt samarbete och Agenda 
2030 bidrar vi till stärkt partnerskap och ledarskap liksom till ökad kunskap och engagemang hos 
civilsamhället, som är en viktig aktör i arbetet för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
utveckling. 

2019 var det tredje året av vårt program för utvecklingssamarbete med fokus på mänsklig säkerhet 
och hållbar utveckling genom civilsamhällets engagemang. Programmet finansieras av Sida, genom 
Forum Syd, och pågår till och med 2021. Det har tre fokusområden: förtroendeskapande (i 
samarbete med FN-förbundet i DR Kongo), inkluderande demokratisering (i samarbete med FN-
förbunden i Armenien och Georgien) samt globala målen (i samarbete med FN-förbundet i 
Tanzania och Zimbabwe) När det gäller utvecklingssamarbetet med FN-förbundet i Zimbabwe 
(ZUNA) syftade det till att involvera ungdomar i opinionsbildning, rättighetsbaserat arbete för 
utveckling för att på så sätt bidra till genomförande av Agenda 2030. Vi samarbetade med ZUNA 
fram till 2018. Svenska FN-förbundet har sedan dess avslutat samarbetet med ZUNA då de inte levt 
upp till Svenska FN-förbundets krav på rapportering. Därför har inte heller några medel betalats ut 
till ZUNA under 2018 och 2019.   

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

Glokala Sverige har under året väckt stort intresse och engagemang bland landets kommuner och 
regioner. Inte mindre än 81 kommuner och 15 regioner anslöt sig till projektet 2019. När det mot 
slutet av året var dags för en ny ansökningsomgång sökte ytterligare 84 kommuner och en region 
till de 50 nya platserna i projektet. Inför 2020 hade Glokala Sverige totalt 146 deltagare vilket 
motsvarar nästan hälften av landets kommuner och regioner. 

”Glokala Sverige: Agenda 2030 i kommuner och regioner” är ett kommunikations- och utbildnings-
projekt som drivs av Svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Vårt mål är att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling bland politiker och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. 
Verksamheten finansieras av Sida. 

2019 var Glokala Sveriges första skarpa verksamhetsår efter ett pilotår då projektet byggdes upp 
med en mindre grupp deltagare. Det var också första gången kommuner och regioner kunde 
ansöka om att bli deltagare i projektet. Intresset var stort och inte mindre än 81 kommuner och 15 
regioner sökte och fick en plats i projektet vid början av året. Vi inledde verksamhetsåret med en 
webbsänd kickoff för alla deltagare. Glokala Sveriges utbildare besökte sedan under året 
deltagarna och genomförde utbildningsinsatser om Agenda 2030 som planerades tillsammans med 
respektive kommun och region. Tusentals tjänstepersoner och politiker har deltagit på årets 
utbildningar och av dem säger 95 procent att de lärt sig något nytt och 94 procent att de också 
kommer ha användning av det de lärt sig. 
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Insamlingsverksamhet  
Svenska FN-förbundet bedrev under 2019 insamling till särskilt utvalda FN-projekt i fält som saknar 
tillräckliga resurser. Insamlade medel går till tre projekt som vart och ett representerar FN:s tre 
pelare: fred och säkerhet (projekt Minor i samverkan med UNMAS), hållbar utveckling (projekt 
Skolmat i samverkan med WFP) samt mänskliga rättigheter (projekt Flicka i samverkan med 
UNFPA). Vi samlade även in bidrag till FN:s humanitära insatser i samband med naturkatastrofer 
och väpnade konflikter.  
 
Svenska FN-förbundet har under 2019 samlat in totalt 2 317 tkr (5 609 tkr föregående år) via 
förbundets 90-konto, plusgiro 90 05 63-8. 
 
Under 2019 betalades det ut 838 tkr (föregående år 5 362 tkr) till fält, varav 594 tkr (föregående år 
1 310 tkr) avser ändamålsbestämda medel från tidigare år.   
 
Förbundet är medlem i Giva Sverige, branschorganisation för tryggt givande. Kodrapport har 
upprättats för 2017 och inlämnats 2018 samt effektrapport har upprättats för 2018.    

 
Medlemsutveckling  
Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet 6 516 medlemmar (6 563 under föregående år) varav 
4 683 (5 359) hade betalat. Det innebär en minskning med 676 betalande medlemmar jämfört med 
föregående år. 
Implementationen av nytt CRM-system under året har tagit mycket resurser och tid i anspråk 
varför arbetet med att rekrytera nya medlemmar inte har kunnat prioriteras som planerat. Vidare 
försenades medlemsaviseringen vilket sannolikt är en förklaring till att antalet betalande 
medlemmar har minskat.  
På grund av att det inte getts sedvanliga möjligheter att förnya eller ingå medlemskap i 
organisationen har den årliga rensningen i systemet inte genomförts. 
 
 
Vid årsskiftet fanns 7 (föregående år 8) aktiva FN-distrikt och 73 (föregående år 81) aktiva FN-
föreningar runt om i landet. Dessutom var 78 riksorganisationer (78 föregående år) medlemmar i 
Svenska FN-förbundet.  
 

Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet 
Förbundsstyrelsen har under året haft sex sammanträden: 13 april, 24 maj, 14 juni, 18 juni, 31 
augusti och 29 november. 
 
Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har under året haft sex 
sammanträden: 25 januari, 22 mars, 10 maj, 16 augusti, 11 oktober samt 15 november. 
 
Under året har generalsekreterare Petra Hallebrant och biträdande generalsekreterare Eva 
Rundgren Forsberg varit adjungerade till styrelsens och arbetsutskottets sammanträden.  
Generalsekreterare Petra Hallebrant slutade sin anställning den 20 december 2019 och Eva 
Rundgren Forsberg är tfGS under rekrytering av ny generalsekreterare. 
 

Ledamöter från och med kongressen 16 - 17 juni 2018 till kongressen 2021: 
Ordinarie ledamöter som även utgör arbetsutskott (AU) 
Annelie Börjesson, ordförande, Gabriel Bake, vice ordförande, Niklas Carlsson, vice ordförande, 
Gertrud Åström samt Anna Kläppe. 
 

Övriga ordinarie ledamöter 
Kiomars Heydar, Nasra Ali, Rasmus Isaksson, Frida Lind, Sebastian Qvist, Véronique Simon,  
Petter Ölmunger och Sofia Strinnholm. 
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Styrelsens suppleanter 
Vid kongressen beslutades att styrelsen inte ska ha några suppleanter. Styrelsen är beslutsför vid 7 
närvarande av de 13. 
 
 

Valberedning och revisorer 
 

Valberedning 
Till valberedning utsågs på kongressen 2018 Carina Almgren, ordförande, Toktam Jahangiry, Berith 
Granath, Sameer Lafta och Mona Strindberg som ordinarie ledamöter. Som suppleanter utsågs 
Mimmi Clase Hagman och Per-Erik Ullberg. 
 

Revisorer 
Till ordinarie revisorer valdes på kongressen 2018 Thomas Lönnström, auktoriserad revisor och 
Sonja Gardefjord. Till revisorssuppleanter valdes Suzanne Messo, auktoriserad revisor och Jan 
Heiniö. 

 

Kansli 
Förbundet har lokal på Skolgränd 2 på Södermalm i Stockholm. Under 2019 arbetade i medeltal 29 
(föregående år 26) anställda på Svenska FN-förbundet. Förbundet tog under året emot ett flertal 
praktikanter. Arbetet på kansliet skedde under ledning av generalsekreterare Petra Hallebrant.  
 
 

Ekonomi  
 
Intäkter, kostnader och resultat 
Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till 39 890 tkr (40 520 tkr föregående år). En stor del av 
verksamheten finansierades genom organisationsstödet från Sida respektive Utrikesdepartementet 
(UD) på totalt 22 140 tkr (15 160 tkr föregående år). För särskilda informations- och 
utvecklingsprojekt erhölls bidrag från Sida, Forum Syd och UD på totalt 10 768 tkr (15 352 tkr).  
Årets resultat blev ett underskott på 585 tkr (2 017 tkr i underskott föregående år).  
 
 
Nyckeltal enligt Svensk Insamlingskontroll (SIK) 
Svenska FN-förbundets administrations- och insamlingskostnader/totala intäkter är 22 % (21% 
föregående år) och uppfyller därmed det krav som Svensk Insamlingskontroll ställer.  
Förbundets ändamålskostnader/totala intäkter under året är 79% (83% föregående år). 
Svenska FN-förbundet har under året betalat ut föregående års insamlade medel om 838 tkr ut till 
fält. Årets insamlade medel är reserverade över det egna kapitalet för utbetalning 2020. 

 
Balansräkningen 
Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen 13 748 tkr (17 630 tkr föregående år). En stor del 
av förbundets balansomslutning är intäkter under 2019 som främst avser projektbidrag och 
avgifter från FN-skolor som periodiserats till 2020. FN-förbundet har inga placeringar i 
värdepapper. Flera stora intäkter inkommer ojämnt under året och förbundet har inte möjlighet 
att låsa medel under längre tid. Leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
är stora poster på skuldsidan.  
Förbundet hade vid årets utgång ett eget kapital på 3 565 tkr (4 150 tkr föregående år).  

 
 
 
 
 

Assently: 54777cc38b0e77add2d0118cf1c2c9432b659fd05217cc170ab6bdc572d228f646edea5b05d5b858fc6722d27747192530e190a962779abc0b71a2a5993722b1



11 

 

Väsentliga händelser 
 
Under 2019 fortsatte FN-förbundet tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKR, 
arbetet med ett gemensamt kommunikations- och utbildningsprojekt (som sträcker sig till 
december 2020) om Agenda 2030 och de globala målen i kommuner, landsting och regioner.  
 
From 1 oktober är Svenska FN-förbundet huvudman för det treåriga projektet (2018-2021) Lika 
Unika, vilket finansieras av Arvsfonden.  Med övertagandet från federationen Lika Unika stärks 
rättighetsperspektivet för personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030. 
Projektet syftar till att genom utbildningsinsatser påverka och höja kunskapen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i Sverige. Målgrupper är såväl företrädare för 
funktionshinderrörelsen som politiker, myndigheter, beslutfattare och andra föreningar inom 
civilsamhället. 
 
I december slutade generalsekreterare Petra Hallebrant och rekrytering av ny generalsekreterare 
pågår under våren 2020. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Vad som kan räknas som osäkerhetsfaktorer generellt för förbundet är sådant som exempelvis 
variationer i finansieringen, dels för förbundet som helhet men också för enskilda projekt. 
Förbundet använder sig av en riskhanteringsplan för att kartlägga och förebygga eventuella 
händelser som kan påverka verksamheten. Sett till förbundets verksamhet i sin helhet finns under 
rådande omständigheter inga väsentliga finansiella risker. 
 

Framtiden 

Svenska FN-förbundets målsättning är att fortsätta att stärka och utveckla verksamheten utifrån 
verksamhetsplanen för 2019 - 2021. Fokus ligger på fortsatt arbete med verksamhetsstyrning,  
medlemssupport och utveckling utifrån medlemsstrategin samt varumärkesarbete. 
 
FN-förbundet ska fortsätta arbeta för en bättre värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, 
där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen 
är hållbar. Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling 
och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och i 
framtiden. 
 
Under 2020 sker en rekrytering av ny generalsekreterare då den tidigare generalsekretaren slutade  
20 december 2019. 
 

Flerårsöversikt 
 2019 2018 2017 2016 

Totala intäkter 39 890 130 40 519 595 36 620 029 29 592 900 

Resultat efter finansiella poster -585 237 -2 017 176 4 674 852 -787 859 

Soliditet 25,9% 23,7% 38,3% 23,7% 

 
Slutord 
Förbundsstyrelsen riktar ett varmt tack till alla som under året samarbetat med Svenska FN-
förbundet. Vi vill särskilt tacka för det värdefulla arbete som utförts av FN-föreningar, FN-distrikt, 
våra systerförbund samt av anslutna riksorganisationer. Ett varmt tack framförs också till 
bidragsgivare och samarbetspartners, för såväl ekonomiska medel som för andra insatser som varit 
till stöd för förbundets verksamhet. 
 
För mer information om förbundets verksamhet och projekt hänvisas till verksamhetsberättelsen 
2019 och till Svenska FN-förbundets hemsida www.fn.se. 
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Svenska FN-förbundet 
802000-9232 
 
 

Resultaträkning Belopp i kr 

 
  2019 2018 

    
Verksamhetsintäkter    
Medlemsintäkter 3 619 667      817 250      
Försäljning och deltagaravgifter  3 224 063 3 061 108 
Anslag, bidrag och projektintäkter 4 33 655 360 30 916 067 
Insamlade medel 5 2 317 748 5 609 220 
Övriga rörelseintäkter   73 293 115 949 
    
Summa verksamhetsintäkter  39 890 130 40 519 595 
    

Verksamhetskostnader    

Ändamålskostnader  -31 589 587 -33 830 378 

Insamlingskostnader  -1 252 817 -1 031 201 
Administrationskostnader 6 -7 628 522 -7 673 971 
    
Summa verksamhetskostnader  - 40 470 926 - 42 535 551 
    

Verksamhetsresultat  -580 796  -2 015 956  
    
Resultat från finansiella poster    
    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8  147 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -4 441 - 1 367 
    
Summa finansiella poster  - 4 441 - 1 220 
    

Årets resultat  -585 237  -2 017 176  

Fördelningen av årets resultat    
Årets resultat enligt resultaträkningen  -585 237 -2 017 176 
Ändamålsbestämning av medel  -1 100 797 -597 695 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  954 180 2 510 176 

Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital  

 -731 854 -104 695 
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Svenska FN-förbundet 
802000-9232 
 
 

Balansräkning Belopp i kr 
  2019-12-31 2018-12-31  

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar 

 

    

Inventarier 9 205 841 65 435  
Summa anläggningstillgångar  205 841 65 435  
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager  97 993 311 985  
Kundfordringar  156 800 271 641  
Övriga kortfristiga fordringar 10 40 364 39 031  
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 11 1 193 366 2 100 055  
     
Kassa och bank  12 054 424 14 842 248  
     
Summa omsättningstillgångar  13 542 947 17 564 960  
     
SUMMA TILLGÅNGAR  13 748 788 17 630 395  
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     
 

Ändamålsbestämda medel, Flicka  261 696 255 989  
Ändamålsbestämda medel, Skolmat  829 695 338 156  
Ändamålsbestämda medel, Katastrof  12 956 3 550  
Ändamålsbestämda medel, investeringar  513 096 873 131  
Balanserat kapital  1 947 514 2 679 368  
  3 564 957 4 150 194  
     
Kortfristiga skulder     
     
Leverantörsskulder  470 801 2 461 644  
Oförbrukade anslagsmedel 12 3 965 106 7 459 178  
Skatteskuld (löneskatt)  408 499 301 852  
Övriga kortfristiga skulder 13 1 689 783 263 995  
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 14 3 649 642 2 993 532  
     
Summa kortfristiga skulder  10 183 831 13 480 201  
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 748 788 17 630 395  
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Svenska FN-förbundet 
802000-9232 
 
 
 

Förändring av eget kapital  
 
 
 

  Ändamålsbestämda medel   Totalt  

  Flicka Skolmat Minor Katastrof Investeringar* 
Balanserat 
kapital  

Eget 
kapital  

Ingående 
balans (kr) 

255 989 338 156  3 550 873 131 2 679 368 4 150 194 

Årets 
resultat (kr) 

          -585 237   

Omföring till 
ändamåls-
bestämda 
medel (kr) 

261 696 829 695   9 406   -1 100 797   

Utnyttjande 
(kr) 

-255 989 -338 156   -360 035 954 180   

Nyttjat från 
balanserat 
kapital (kr) 

              

Utgående 
balans (kr) 

261 696 829 695  12 956 513 096 1 947 514 3 564 957 

 
 
*Svenska FN-förbundet har investera i ett nytt CRM-system samt gjort en större satsning på kommunikation och skola. 
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Svenska FN-förbundet 
802000-9232 

 
Not 1  
Redovisnings- och värderingsprinciper  
Bokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
samt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisningen. Redovisningsvalutan är i SEK. 
 

Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.     
 

Medlemsintäkter 
Medlemsintäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. 
 

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när inbetalning har skett, via faktura eller 
betalning via webbshop. Individuell bedömning sker av varje utestående fordran.  
 

Bidrag från UD och myndigheter 
Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare 
efter ansökan och redovisas normalt i den period då bidraget erhålls. I den mån det på 
balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag från företag och organisationer intäktsförs 
dessa efter individuell prövning.  
Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med K3:s regler om 
offentliga bidrag, det vill säga de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan 
bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter för 
ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.  
Övriga bidrag som inte ska täcka ett ändamål intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i 
not.  
Gåvor redovisas som huvudregel när de erhålls. Gåvor utgörs främst av insamlade medel från 
privatpersoner, företag och organisationer.  
 

Ändamålskostnader är kostnader som kan hänföras direkt till Svenska FN-förbundets uppdrag 
enligt stadgarna. Här ingår personalkostnader och sådan administration som uppstår för att kunna 
hantera projektet som t ex hantering av ansökningshandlingar för anslag, uppföljning, 
rapportering samt revision av projekten. Här ingår även kostnader för opinionsbildning och 
upplysande verksamhet som Svenska FN-förbundet har.  
Samkostnader som lokalkostnader har fördelats enligt principen nedlagd tid.  
Insamlingskostnader är kostnader som Svenska FN-förbundet haft för att samla in medel från 
Svenska FN-förbundets samtliga givare d.v.s såväl privatpersoner som företag och organisationer.  
Detta omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, 
utskick och underhåll av givarsystem. Svenska FN-förbundets insamlingskostnader består av 
annonser, reklam, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med 
insamlingsaktiviteter. Här ingår även samkostnader som har fördelats enligt nedlagd tid. 
Administrationskostnader är sådana som inte direkt har någon koppling till ett specifikt 
ändamålsuppfyllande eller medlemsvård. Exempelvis på sådana kostnader är styrelsemöten, 
revision av själva förbundet och för administrativa system. Här ingår även den del av 
samkostnader som inte fördelats på ändamåls- eller insamlingskostnader. 
  

Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell prövning, beräknas bli betalt.  
 

Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Immateriella anläggningstillgångar avskrivs på tio år. Datorer och programvara avskrivs på tre år. 
Möbler avskrivs på tio år, övriga inventarier på fem år.  
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Fortsättning not 1 

 
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip. 
 

Leasing 
Svenska FN-förbundet hyr viss kontorsutrustning, i form av kontorslokaler, kopierings-, växel samt 
kaffemaskin. Samtliga leasingavtal klassas som operationella där leasingavgiften kostnadsförs 
löpande under året. 
 

Uppskattning och bedömningar beskrivs enligt ovan och inga övriga poster har föranlett 
särskilda uppskattningar eller bedömningar. 
 

Övriga skulder värderas enligt det verkliga värdet av vad som ska komma att utbetalas.  
 
Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Vi har tidigare informerat om att vi sedan 2018 inte genomfört några aktiviteter med FN-
förbundet i Zimbabwe (ZUNA) (inom ramen för vårt samarbete) på grund av ZUNA:s bristande 
organisatoriska kapacitet och rapportering. Under 2020 har vi nu valt att avsluta samarbetet och 
har haft diskussioner med Forum Syd kring reglering för detta avslutade samarbete. Vi kommer 
att återbetala 1 326 tkr till Forum Syd, vilket har reserverats i 2019 års bokslut och diskussioner 
förs nu med Forum Syd kring en flerårig avbetalningsplan, men har möjlighet att inbetala hela 
beloppet under 2020 om så behövs. 
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Not 3 Medlemsintäkter 2019 2018 
Medlemsintäkter, enskilda personer 340 567 537 450  
Medlemsintäkter, riksorganisationer 279 100 279 800 
Summa 619 667 817 250 

 
Not 4 Anslag, bidrag och projektintäkter 2019 2018 
Sida 23 708 435 19 512 093 
Forum Syd 6 328 144 7 151 199 
UD 2 871 725 3 847 775 
Andra bidrag och anslag 747 056 405 000 
Summa 33 655 360 30 916 067 

 

Not 5 Insamlade medel  2019 2018 
Postkodstiftelsen  2 783 595 
Insamlade medel från privatpersoner 1 647 564 2 071 943 
Insamlade medel från företag och organisationer 670 184 753 982 
Summa 2 317 748 5 609 220 

   

Not 6 Leasingavgifter och återbetalning Forum Syd 2019 2018 
Kostnadsförda leasingavgifter avs. operationella leasingavtal 1 545 539 1 458 928 
Svenska FN-förbundet innehar inga leasingavtal som är bundna till 1-5 år. 
 
Återbetalning Forum Syd, se not 2                                                                           1 326 000 

 

 

Not 7 Medelantalet anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen 

 
2019 

 
2018 

Medeltal anställda   
Kvinnor 24 23 
Män 5 5 
Summa 29 28 
   
Styrelse   
Kvinnor 7 7 
Män 6 6 
Summa 13 13 
   
Löner och andra ersättningar   
Generalsekreteraren 832 777 646 009 
Förbundsordföranden 558 000 547 101 
Styrelseledamöter (ersättning för förlorad arbetsförtjänst) 22 201 17 434 
Övriga anställda 12 175 704 11 544 964 
Summa 13 588 682 12 755 508 
   
Sociala kostnader   
Arbetsgivaravgifter 4 271 099 3 926 285 
Pensionskostnader och avtalsförsäkringar 1 162 988 1 067 997 
Summa 5 434 087 4 994 282 
   

 
För generalsekreterare finns överenskommelse om avgångsvederlag omfattande sex månadslöner. 
Pensionsplan för personal är enligt gällande kollektivavtal och är premiebestämd. 
 
Sjukfrånvaro med mera 
Under 2019 har den totala sjukfrånvaron, i procent av arbetstiden, uppgått till 8,56% (föregående år 5,09%). 
Sjukfrånvaron över 60 kalenderdagar av total sjukfrånvaro uppgår till 72,1% (32,8%) 
 
Under året har ett stort antal personer arbetat ideellt för förbundet bland annat i FN-föreningar och distrikt. 
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 
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Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2019 2018 
Finansiella intäkter  147 
Finansiella kostnader - 4 441 -1 367 
Summa - 4 441 - 1 220 

 

Not 9 Inventarier 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 1 429 903 1 331 752 
Årets nyanskaffningar 259 686 98 151 
Årets utrangeringar  0 
Ackumulerat vid årets slut 1 689 589 1 429 903 
   
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början - 1 364 468 - 1 331 752 
Årets avskrivningar - 119 279 - 32 716 
Årets utrangeringar 0  
Ackumulerat vid årets slut - 1 483 747 - 1 364 468 
Utgående restvärde för inventarier 205 841 65 435 
   

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar 2019 2018 
Övriga kortfristiga fordringar 40 364 39 031 
Summa 40 364 39 031 
   

 
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 114 567 1 285 936 
Kortbetalningar, upplupna intäkter  520 360 
Förutbetalda hyror 298 263 293 759 
Summa 1 412 830 2 100 055 
   

Not 12 Skuld, erhållna ej utnyttjade medel 2019 2018 
Sida 3 173 305 5 121 047 
Forum Syd 791 801 2 049 501 
UD  152 225 
Postkodstiftelsen  136 405 
Summa 3 965 106 7 459 178 
   
Av oförbrukade anslagsmedel 2019 är 3 965 106 kr förskott för år 2020.  

 

Not 13 Övriga kortfristiga skulder 2019 2018 
Forum Syd, se not 2 1 326 000 0 
Personalskatter 332 769 242 643 
Vilande FN-föreningar 31 014 21 352 
Övriga kortfristiga skulder   
Summa 1 689 783 263 995 

 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019 2018 
Förutbetald intäkt, FN-skolor 1 200 000 1 170 000 
Semesterlöneskuld 949 069 886 323 
Övriga upplupna kostnader 1 081 943 626 098 
Upplupna sociala avgifter 418 630 311 111 
Summa 3 649 642 2 993 532 
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