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GS-rekrytering  

Rapportering om hur processen med GS-rekryteringen fortskrider och informationen att ordförande Annelie nästa 

vecka träffar kandidaten fysiskt för att skriva under kontraktet. Tillträdesdatum blir i början av augusti. 

  

Digitalt möte med Ulrika Modéer och Caroline Åberg från UNDP 

 

Kort sammandrag:   

Ulrika Modéer gästade förbundsstyrelsemötet för att berätta vad som händer i FN just nu för att hantera en global 

kris om pågår i samband med coronapandemin. Det är inte endast en hälsokris och utvecklingskris utan det ger stora 

socioekonomiska konsekvenser.  

UNDP kan på landnivå se vilka som svarar upp mot rekommendationer och de som kan samordna sig. FN och WHO 

är samlande krafter och ger stöd. Viktigt är att få ut korrekt information och att mota desinformation samt att det är 

viktigt att det finns förtroende  mellan medborgare och regeringar. Brist på sociala skyddsnät och ojämlikheter syns 

tydligt bland världens länder. Nationalismen ökar. 

Betydelsen av ett starkt av FN idag är samma starka argument som när FN skapades för 75 år sedan. FN och WHO 

har viktiga funktioner som stöd till globalt samarbete,t ex när vaccin ska utvecklas. 

WHO är organiserat och har finansiering som ett medelstort sjukhus i NY. De har tagit ett stort steg framåt i denna 

kris. Även OCHA och UNDP arbetar för att försöka samordna de socioekonomiska effekterna i krisen och arbetar för 

att ge stöd till länder för att upprätthålla ekonomin. Den humanitära hjälpen och biståndet kommer att bli utsatt i 

framtiden och vi måste försöka säkerställa att våra insatser och stöd ger effekt. 

Många viktiga möten har under våren ställts in. UNDP försöker säkerställa bättre planering, konsekvenser av ökad 

ojämlikhet, grön omställning, sjukdomar samt att den biologiska mångfalden måste ses över. 100-tals miljoner barn 

kommer att hamna i svår situation, en aktuell rapport visar att barns skolgång och utbildning ger stora ojämlikheter 

vilket i mångt och mycket är avhängigt de olika möjligheterna att tillämpa digitalisering.  

UNDP har även dialog med länder som skjutit upp val och omröstningar och ser risken med ett mer auktoritärt styre 

och begränsande lagstiftning i pandemins spår. 

Många av FN:s medlemsstater backar undan och drar bort sitt finansiella stöd till FN och WHO, men det är även 

många stora koncerner och investerare som söker upp FN för att hjälpa till med finansiering och samordning 

  

Ekonomi  

Rapportering om nulägesanalys, som ledningsgruppen och kanslipersonalen gemensamt tagit fram hur de ser på 

nuläget (bl a risk för ökad protektionism och nationalism, minskat bistånd), behov (bl a globalt samarbete, samarbete 

inom FN-familjen), möjligheter (bl a roll för FN-förbundet som koordinator och ledare för samarbete inom FN- 

familjen, ökad digitalisering) samt sammanställning över FN-förbundets ändrade aktiviteter i samband med att 

coronapandemin har gjort stor påverkan på verksamheten.  

    

Informationen om att FN-förbundets största företagspartner O’Learys har  pausat sitt bidrag på 4:-/måltid till projektet 

skolmat för mars-april och att kansliet kommer att kontakta dem för att höra hur de ser på sitt insamlingsbidrag  

framöver och därefter återkoppla till förbundsstyrelsen. 

 

Årlig rapportering till UD är inskickad samt att rapporten till Sida kommer att skickas in inom kort.  

  

Utvärdering av förbundsstyrelsens arbete och GS arbete samt nyttjande av resurser för 2019 
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Sammanställning av enkätsvar ang förbundsstyrelsens och GS arbete samt nyttjande av resurser för 2019 

gicks igenom.  

 

Årsplan 2021  

Årsplan för AU- och FS-möten under 2021 beslutades. 

 

Riskhanteringsplanen (reviderad) 

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna den uppdaterade riskhanteringsplanen som nu innehåller ökad risk för  

verksamheten i samband med coronapandemin.  

   

Reviderad arbetsordning för GS  

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade arbetsordningen för GS.  

  

Kongressort 2021 

Förbundsstyrelsen gick igenom den sammanställning av offerter som tagits fram för beslut om kongressort 2021 och 

uppdrog till kansliet att i första hand åka och besöka Eskilstuna och om möjlighet finns även besöka Västerås och 

Karlstad för att se över lämpligheten av kongressort och lokal, bland annat när det gäller tillgänglighet och 

miljöaspekt. Beslut om kongressort kommer att tas vid förbundsstyrelsemötet den 5 september 2020. 

 

Rapporter från sakfrågehandläggarnas verksamhet   

Förbundsstyrelsen gick igenom och godkände sakfrågehandläggarnas rapporter som rör verksamheten under april - 

maj 2020.  

     

Fred och säkerhet  

Fokuspapper ang motverka allvarliga folkrättsbrott  

Jens Petersson, senior rådgivare fred och säkerhet, deltog på förbundsstyrelsemötet för att presentera det 

fokusfrågepapper, som bordlades vid FS-mötet den 29 november 2019 samt frågan om att stödja en kampanj för att 

ifrågasätta vetots legala grund, som bordlades vid FS-mötet den 3 april 2020. 

Jens gav en kort historisk bakgrund till vetorätten och hur Svenska FN-förbundets inställning har varit. Vid såväl 

kongressen 2012 som 2015 har motioner gällande vetorätten bifallits. Vetorättsproblematiken har varit en del i FN- 

förbundets argumentation runt R2P och vi har där uttalat oss principiellt för ett avskaffande av vetot. Parallellt har vi i 

praktisk handling fortsatt att kritisera när vetot har använts och förespråkat flera olika verktyg för att begränsa  

vetorätten.  

 

Trahan’s initiativ  

Vidare redogjorde Jens för ett initiativ ”Legal Limits to the Veto” som kommer från folkrättsprofessor  

Jennifer Trahan och handlar om att ifrågasätta legitimiteten i de veton som läggs och genom att samla stöd bland 

folkrörelser och stater förmå FN:s generalförsamling att vända sig till Internationella Domstolen med en begäran om 

att avgöra när vetot kan användas eller inte. Professor Trahan har uppmuntrat FN-förbundet att stödja hennes initiativ. 

Flera namnkunniga personer och organisationer gör redan detta. 

  

En diskussion följde:   

• Intressant att ta upp initiativet med de nordiska länderna samt i WFUNA 

• Uppmana de politiska partierna att ha skrivningar i sina partiprogram om vetorätten 

• Ta upp vetorätten till diskussion med UD, kanske ordna ett seminarium och bjuda in professor Trahan  

att presentera initiativet 

• Både det permanenta medlemskapet och vetorätten är ett hot mot demokratin 

• Riskscenariot om stormakterna inte har kvar sin vetorätt. Finns det något FN kvar då? 

Skulle de fortsätta att stödja FN då? Vad skulle hända om en stormakt försvann? 

• Viktig och intressant diskussion både vad gäller vetorätten och Trahan’s inititaiv 
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• Skulle det innebära mer personalresurser för FN-förbundskansliet om förbundet beslöt att stödja initiativet? 

 

 Förbundsstyrelsen beslutade att ändra texten i fokuspappret till att stå ”Svenska FN-förbundet vill avskaffa  

 vetorätten. Vi förstår dock att vägen dit är lång.”. Efter denna omformulering ställde sig styrelsen sig bakom  

formuleringen i fokusfrågan och beslöt också att bordlägga beslutet om Trahan’s initiativ att ta upp till diskussion 

vid senare tillfälle  

 

 

 Nästa förbundsstyrelsemöte är den 4 -5 september tillsammans med kanslipersonalen.  

   


