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Samverkan mellan FN-förening 
och FN-elevförening 

– Så här kan ni göra!

M
aterialet har producerats m

ed stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens.
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Agenda 2030 och de globala målen gäller för alla människor och länder och 
vi måste gemensamt arbeta för att nå dem. Det kräver engagemang från olika 
aktörer som civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner samt forskare och 
näringsliv. 

Vi har alla en viktig roll att spela. Svenska FN-förbundet har idag ett 90-tal  
FN-föreningar runt om i landet och samarbetar med ett 40-tal gymnasieskolor  
som är certifierade FN-skolor, som i sin tur har FN-elevföreningar. 

130 kommuner och 16 regioner ingår i Glokala Sverige som drivs av FN-förbundet 
tillsammans med SKR. Genom att samverka mellan FN-föreningar, FN-skolor, 
FN-elevföreningar och kommuner och regioner i Glokala Sverige skapas oändliga 
möjligheter att öka kunskapen och engagemanget hos fler att vilja bidra till att de 
globala målen uppfylls.
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Samverkan i fem steg

Ta reda på om det finns en FN-skola i kommunen eller om det finns en FN-förening. Det 
kan ni göra via FN-förbundets hemsida eller via denna karta: https://www.google.com/
maps/d/u/0/viewer?mid=17sfe4NJlNf55PhsmWP_ROnZ9cEXbXJY0&ll=61.34837950000
002%2C16.394268499999953&z=8 

Kontakta FN-skolan eller FN-föreningen via de kontaktuppgifter ni hittar på FN-för-
bundets hemsida eller via länken ovan. Om någon FN-förening eller FN-skola saknar 
kontaktuppgifter kan ni vända er direkt till organisationsenheten eller skolenheten på 
FN-förbundet https://fn.se/om-oss/organisation/personal/  Om ni är en FN-förening 
som kontaktar en FN-skola kan ni med fördel fråga om det finns en FN-elevförening på 
skolan som ni kan kontakta för en inbjuda till samverkan.
 
Om ni inte har en FN-skola eller en FN-förening på er ort så går det förstås bra att även 
kontakta en skola eller FN-förening som ligger på en annan ort. Om den skola ni kontak-
tar inte redan är en FN-skola kan ni gärna tipsa dem om att läsa mer om certifieringen 
här: https://fn.se/fnskola
 
Bjud in till en gemensam träff/workshop där ni spånar idéer på vad ni skulle vilja göra 
tillsammans. Finns det något ni skulle vilja ändra på i er kommun för att bidra till de 
globala målen? Vill ni att fler ska lära sig mer om de globala målen? 
 
Kanske vill ni göra ett gemensamt åtagande eller utmana varandra eller kommunen 
för att uppnå en förändring. Många av Sveriges kommuner är idag anslutna till FN-för-
bundets projekt Glokala Sverige. Här hittar ni kontaktuppgifter till dem: https://fn.se/
glokalasverige/deltagare/
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Eskilstunas FN-förening och S:t Eskils 
gymnasiums FN-elevförening har 
samverkat vid ett flertal tillfällen. Bland 
annat har de arrangerat en skolstrejk 
för klimatet och ett Klimathoppmöte. 
Skolstrejken för klimatet var ett projekt 
där FN-elevföreningen tidigt kontak-
tade både Eskilstuna FN-förening och 
elevråd på flera gymnasieskolor i Eskil-
stuna. Skolstrejken arrangerades även i 
samband med att kommunen anordna-
de ett evenemang för att uppmärksam-
ma internationella miljödagen. Detta 
bidrog till att föreningarna kunde låna 
kommunens scen för att hålla tal och 
i gengäld ställa upp med frågeställare 
till de lokala politikerna under deras 
debatt. Skolstrejken marknadsfördes 

Så här gjorde vi!

genom att elevrådsordföranden på 
gymnasieskolor spred information om 
strejken på sina skolor. Det skapades 
även ett Facebookevent och information 
om strejken spreds via samtliga elev-
föreningars och elevkårers Instagram. 
Affischer sattes upp på skolor och på 
stan och Eskilstunas FN-förening med-
delade sina medlemmar om strejken. 
Slutligen intervjuades även represen-
tanter från både FN-elevföreningen och 
FN-föreningen av Eskilstuna Kuriren 
någon vecka innan strejken där de fick 
möjlighet att uppmana kommuninvå-
nare att delta. Eskilstuna Kuriren var 
även på plats under själva dagen och 
rapporterade.

FN-ELEVFÖRENINGEN OCH FN-FÖRENINGEN I ESKILSTUNA  
SKOLSTREJKADE FÖR KLIMATET

Samverka mellan FN-förening och FN-elevförening 4



5Samverka mellan FN-förening och FN-elevförening

Hur kom ni fram till att ni ville göra detta 
samarbetsprojekt?
Vi hade haft viss kontakt med lokala FN- 
föreningen så när vi började diskutera att  
genomföra en skolstrejk kom Eskilstunas 
FN-förening upp som ett förslag på  
samarbetspartner. Några från elevför-
eningen åkte sedan på FN-förbundets 
helg för unga medlemmar, UNg19. Där 
berättade vi om vår idé för Svenska 
FN-förbundet som föreslog också att vi 
skulle samarbeta med lokalföreningen. 
Vi tog kontakt med FN-föreningen och 
de var genast på och vi märkte snabbt att 
de kunde bidra med erfarenheter som vi 
saknade.

Fanns det några utmaningar?
En av utmaningarna var att få polistill-
stånd och eftersom elevföreningen inte är 
en egen juridisk person var det Eskilstu-
nas FN-förening som sökte detta. De höll 
även kontakt med polisen under dagen. 

Vilken uppmärksamhet fick strejken?
Vi fick mycket uppmärksamhet av media, 
online och av politiker.

Vilka är fördelarna med att samarbeta med  
en FN-föreningen?
De är en egen juridisk person så de kunde 
ansöka om polistillstånd. De har ett större 
lokalt kontaktnät än vad vi i elevfören-
ingen har, och de når också ut till andra 
(oftast äldre) målgrupper i sin marknads-
föring.- De har mer erfarenhet av sådana 
här evenemang så vi fick många tips både 
under planeringsprocessen och vid själva 
utförandet. De fanns hela tiden där som 
en trygghet  och de stöttade oss i att våga 
stå upp för våra åsikter.

Vilka tre tips skulle du vilja ge 
en annan FN-elevförening eller 
FN-förening om de skulle vilja 
göra ett liknande projekt?

- Utse några personer från varje 
förening som kontinuerligt träffas. 
På så sätt skapar de en relation 
till varandra och det blir mindre 
rörigt än om olika personer hela 
tiden träffas för att fatta beslut.

- Dela dagordningen för varje 
möte med båda föreningarna så 
att eventuella oklarheter kan  
diskuteras i respektive förening 
innan nästa möte.

- Dra nytta av era olika erfaren-
heter. Exempelvis marknadsför 
elevföreningen eventet till unga 
via sociala medier medan den 
lokala FN-föreningen riktar sin 
marknadsföring till vuxna och 
äldre genom annonser i tidningar 
och utdelning av informations-
blad.   

INTERVJU MED THILDA THORDMARK
S:t Eskils gymnasiums FN-elevföreningen


