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EFFEKTRAPPORT 2019

INLEDNING
I den här effektrapporten berättar vi för dig som givare och företagspartner hur dina pengar används 
och om de resultat som har uppnåtts under 2019. Målet med effektrapporten är att det ska bli tydligt 
hur vi arbetar och vilket resultat vårt arbetssätt ger. 

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

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

Styrelse

KONGRESS

8 FN-
distrikt

73 FN-föreningar

ca 4 600 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

Ramarna för vårt arbete slås fast av vår kongress, nu senast i juni 2018. Kongressen antar ett 
måldokument och väljer en styrelse som fastställer en verksamhetsplan för den kommande 
treårsperioden. Av måldokument och verksamhetsplan framgår vision, uppdrag, mål, de sakfrågor som 
FN-förbundet valt att prioritera, de metoder arbetet bedrivs på samt mot vilka målgrupper.
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VAD VILL VÅR ORGANISATION UPPNÅ? 
Vår vision är en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, 
hanteras och löses, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar. En 
väsentlig del av vår verksamhet är Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Verksamhetens mål baseras på FN:s tre huvudpelare:

 •  HÅLLBAR UTVECKLING

 •  FRED OCH SÄKERHET 

 •  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

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

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

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

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

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

I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR VÅR ORGANISATION? 
Svenska FN-förbundet består av cirka 4 600 individuella medlemmar, organiserade i cirka 73 lokalför-
eningar runt om i landet, samt närmare ett 80-tal anslutna riksorganisationer.

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

FN-förbund finns till på uppmaning och uppmuntran av FN:s generalförsamling och har en unik 
koppling till FN-systemet. FN-förbunden är dock fristående från FN och kan sägas utgöra en länk 
mellan FN och folken i FN:s medlemsstater.
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VILKA STRATEGIER HAR VI FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL? 
FN-förbundet verkar för ett bättre och starkare FN genom att sprida information, driva opinions-
bildning, stödja internationellt samarbete, samla in finansiella medel till viktiga FN-projekt samt 
genom att granska Sveriges efterlevnad av sina åtaganden gentemot FN. 

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

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

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

FN-förbundet har cirka 29 anställda, varav två personer har i huvuduppdrag att arbeta med  insamling 
och medlemsrekrytering i samarbete med övriga kollegor. Förbundets medarbetare har relevant 
 kompetens och utbildning för sina uppdrag.

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

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

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

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

Att med insamlade medel stödja FN:s verksamhet i fält är i sig självt ett mål i enlighet med 
måldokumentets påpekande om att FN:s fältverksamhet är beroende av frivilliga bidrag. I vår 
verksamhetsplan är målet för perioden 2019-2021 satt till 24 miljoner kronor. Verksamhetsplanen för 
perioden 2019-2021 fastställdes under 2018.
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De resultat som användandet av dessa medel ger kan utläsas av våra samarbetspartners 
återrapportering till oss och andra givare. I vissa fall kan resultaten omskrivas i lättbegripliga 
kvantitativa termer, såsom antal utdelade skolmåltider eller röjda kvadratmeter minerad mark. I andra 
fall är resultaten mer långsiktiga och kvalitativa. 

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?

FLICKA
Sedan 2012 har Svenska FN-förbundet bidragit till FN:s befolkningsfond UNFPAs arbete i Etiopien 
genom projekt Flicka som arbetar för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i 
distrikten Afambo och Ab’ala i Afarregionen. I Etiopien är barnäktenskap och kvinnlig könsstympning 
förbjudet enligt nationell lag sedan 2005, men i många regioner lever sedvänjorna ändå kvar. För att 
förändra attityder kring barnäktenskap och kvinnlig könsstympning behöver förändringen komma 
inifrån kulturen. Därför fokuserar projektet på att uppmuntra engagemang på lokal och regional nivå 
samt deltagande av religiösa ledare, klanledare, rättsväsendet, kvinnor och män samt flickor och pojkar. 
På så vis sprids kunskap och dialogen gör att arbetet för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig 
könsstympning får större legitimitet i lokalsamhällena. 

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

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

Nedan följer kvantitativa exempel på vad projekt Flickas finansiella stöd till UNFPA:s arbete har 
resulterat i under 2019:

• 2080 FLICKOR HAR REGELBUNDET DELTAGIT I SÅ KALLADE ADOLESCENT GIRLS CLUBS. Dessa mötesplatser 
fungerar som säkra rum där flickorna får utbildning och möjlighet att diskutera bland annat sex-
uell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Alla flickor fick även en mentor som kan fånga upp om 
flickorna riskerar att bli bortgifta och hjälper dem att stanna i skolan.

• DIALOGMÖTEN OM BARNÄKTENSKAP OCH KVINNLIG KÖNSSTYMPNING MED ÖVER 2000 DELTAGARE FRÅN 
LOKALSAMHÄLLEN. Mötena hölls varannan vecka med utbildade diskussionsledare från lokalsamhäl-
let under minst 6 månader. Syftet var att låta deltagarna reflektera kring vilka sociala normer och 
traditioner som gör att barnäktenskap och könsstympning förekommer. Under mötena fick del-
tagarna även diskutera vilka effekter barnäktenskap och könsstympning har på flickors hälsa och 
sociala utveckling samt lokalsamhällets utveckling i stort. Målet med processen var att tillsammans 
komma fram till att avskaffa barnäktenskap och könsstympning i lokalsamhällena.

• UNDER ÅRET GENOMFÖRDES FLERA STORA KAMPANJER (till exempel föreläsningar, diktuppläsningar, 
gatukampanjer) för att öka medvetenheten kring barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i 
samhället i stort. Genom spridning via regionens traditionella system för informationsspridning 
”dagu” nådde budskapet ut till flera tusentals personer. 
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• MÖTE MED 88 KLANLEDARE OCH RELIGIÖSA LEDARE DÄR BARNÄKTENSKAP OCH KVINNLIG KÖNSSTYMPNING 
DISKUTERADES. Ledarna kom gemensamt fram till att könsstympning går emot islams lära och 
att det inte finns något stöd för kvinnlig könsstympning i religionen. Samtliga ledare kommer ta 
 arbetet vidare med att utbilda sina samhällen för att avskaffa kvinnlig könsstympning och barn-
äktenskap. 

• KVINNLIG KÖNSSTYMPNING OCH BARNÄKTENSKAP HAR VARIT OLAGLIGT PÅ NATIONELL NIVÅ I ETIOPIEN 
SEDAN 2005. Det finns dock fortfarande utmaningar i tillämpandet av lagen på regional nivå. För 
att skapa förändring anordnades workshops med olika beslutsfattare samt representanter från 
lokal samhällena inom Ab’aladistriktet med målet att distriktet officiellt ska ta avstånd från barn-
äktenskap och kvinnlig könsstympning. År 2018 gick granndistriktet Afambo ut med ett sådant 
officiellt avståndstagande och arbete pågår för att snart uppnå samma resultat i Ab’ala.

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 insamlingen genom att sälja bland 
annat mensskydd och necessärer där du som kund kan vara med och göra skillnad. Som kund hos 
Apoteksgruppen kan du också lägga till fem kronor när du handlar som oavkortat går direkt till 
projektet. Totalt insamlade medel under året från Apoteksgruppen blev över 140 000 kronor. Sam-
arbetet skapar inte bara mervärde för kunderna utan även för Apoteksgruppens medarbetare som 
många har ett starkt engagemang för Flickaprojektet, vilket årets goda resultat visar.

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

SKOLMAT
Över 17 miljoner barn i 59 länder får idag skolmat genom FN:s livsmedelsprogram, WFP. 
Skolmatsprogrammet har funnits i över 50 år och är världens största leverantör av skolmåltider. WFP 
arbetar tillsammans med nationella regeringar för att dela med sig av sin kunskap och uppmuntra dem 
att utveckla skolmatsprogram i egen regi, vilket 44 länder har gjort.

För fattiga familjer gör gratis skolmat enorm skillnad och är ofta avgörande för att föräldrar ska låta 
barnen gå i skolan. Skolmåltiderna blir en del av familjernas försörjning och stärker deras inkomster 
– värdet av gratis skolmåltider motsvarar cirka tio procent av utsatta hushålls inkomst. Det är en 
märkbar summa särskilt för familjer med mer än ett barn. 

Skolmatsprogrammen är även en viktig investering för att långsiktigt förbättra ett lands ekonomi och 
sociala situation. Utbildning är ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa utveckling och lyfta 
samhällen ur fattigdom.

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

FN-förbundet har sedan 2013 samarbete med restaurangkedjan O’Learys som 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 personal, 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. 
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Vår nya företagspartner Isabelle’s Market gjorde flera insatser under året till stöd för projekt Skolmat. 
9  315 pizzor har serverats vilket resulterade i ett bidrag med 9 301 skolmåltider. 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. 

Projekt Skolmat stödjer WFP:s skolmatsprogram i Etiopien. Under 2019 har FN-förbundet, tack vare 
insamlade medel till projektet, kunnat bidra med totalt 573 813 skolmåltider. 

MINOR
Inom ramen för projekt Minor samlar FN-förbundet in medel som går till att röja minor och ge 
riskutbildning till människor som lever i mindrabbade områden. Varje dag dör och skadas människor 
världen över av olika typer av minor och explosiva lämningar som personminor, improviserade 
sprängladdningar, klustervapen, samt oexploderade vapen och bomber. Ännu fler människor lever i 
rädsla för att röra sig i områden där dessa vapen kan finnas, vilket påverkar människors möjlighet att 
bruka sina åkrar, skicka sina barn till skolan eller resa till marknaden för att sälja och köpa varor. 
Minor och explosiva lämningar hindrar även miljontals människor från att på ett säkert sätt återvända 
till sina hem efter krig och konflikter. Genom FN-förbundets samarbete med FN:s minröjningsorgan 
UNMAS (United Nations Mine Action Service) kan fler människor leva fritt från minor och explosiva 
lämningar och samhällen kan börja gå vidare efter krig och konflikter.

FN-förbundet är sedan 2019 global partner till UNMAS, vilket betyder att insamlade medel går till 
länder och insatser med störst behov just nu. Årets insamling till minor har tyvärr varit låg.

De senaste åren har behovet varit särskilt stort i Irak efter konflikten med IS som har resulterat i 
enorma mängder kvarlämnade minor och explosiva lämningar. Idag arbetar UNMAS med att frigöra 
samhällen från minor så att människor kan återvända hem och leva i trygghet. Det är ett långsiktigt 
arbete som kommer ta många år att slutföra. Därför jobbar UNMAS även parallellt med risk-
utbildningar som förebygger minolyckor då människor får kunskap om var det är farligt och hur de 
ska agera om de ser en mina. 

KATASTROFINSAMLING
I början av 2013 startade vi en nationell katastrofinsamling till förmån för Syriens drabbade. Även 
under 2019 gick Svenska FN-förbundets katastrofinsamling till just Syrien. De medel som samlats in 
går till matbistånd till den syriska befolkningen genom WFP (FN:s livsmedelsprogram). WFP är den 
största humanitära organisationen i Syrien och delar ut matpaket med förnödenheter som ris, olja, 
mjöl, linser, salt och socker med mera, till miljontals flyktingar både i Syrien och i omkringliggande 
länder.
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TACK!
En allt mer osäker värld behöver ett bättre och starkare FN med FN-stadgan som utgångspunkt. 
Därför är det angeläget att fortsätta ansträngningarna att stärka världsorganisationen och att säker-
ställa fortsatt aktivt svenskt engagemang där ert bidrag som givare och företagspartner är oerhört 
 viktiga.  FN-rörelsen – med FN-föreningar och FN-skolor över hela landet, tusentals aktiva medlem-
mar, goodwill ambassadörer, praktikanter och unga ambassadörer, företagspartner, givare och en bred 
palett av medlemsorganisationer – fortsätter att vara navet kring vilket det svenska FN-engagemanget 
 snurrar. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

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

Annelie Börjesson 
Ordförande Svenska FN-förbundet
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