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Omslagsbild: Svenska FN-förbundet
Om omslagsbilden: Under 2020 var 13 ungdomar verksamma som ambassadörer för de globala målen på sina hemorter.  
Två av dem saknas på bilden.

Trots de stora utmaningar som coronapandemin 
orsakade under 2020 hade Svenska FN-förbundet hela 
69 aktiva lokala FN-föreningar och åtta FN-distrikt vid 
 slutet av året. FN-förbundet är också paraply organisation 
för 76 riks organisationer som är anslutna till  förbundet 
som ett stöd för FN-tanken. Genom förbundets skol-
verksamhet kan vi idag även räkna in 40 gymnasie-
skolor med FN-profil – ”FN-skolor” – som en del av 
FN-rörelsen runt om i landet. Vid årets slut var dessutom 
161 kommuner och 18 regioner med i  kommunikations- 
och utbildningsprojektet Glokala Sverige som drivs av 
FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Regioner.

Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ är kon-
gressen som sammankallas vart tredje år, däremellan leds 
arbetet av förbundsstyrelsen. I Stockholm finns ett kansli 
med 30 anställda under ledning av en general sekreterare 
och en  biträdande generalsekreterare.  Läs mer om 
Svenska FN-förbundet på vår webbsida fn.se!

Om Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets styrelse 2020. Stående från vänster:  Kiomars 
Heydar, Véronique Simon, Gabriel Bake, Niklas  Carlsson, Annelie 
Börjesson, Sebastian Qvist, Frida Lind, Anna Kläppe och Petter 
Ölmunger. Längst fram: Rasmus Isaksson. Frånvarande: Gertrud 
Åström, Sofia Strinnholm och Nasra Ali.

Styrelse

KONGRESS

8 FN-
distrikt

69 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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Starka nätverk för 
ett starkare FN
Det är omöjligt att sammanfatta verksamhetsåret 2020 utan 
att inleda med några ord om coronapandemin. I början av 
året förändrade pandemins utbrott i ett slag förutsättningarna 
för all mänsklig verksamhet. Covid-19 påverkar politiken, 
ekonomin och enskilda människors tillvaro – och inte minst 
förutsättningarna för mänskliga möten i föreningslivet. 

Den globala pandemin påverkar också det multilaterala 
samarbetet i Förenta Nationerna. Gemensamma utmaningar, 
varav många sammanfattas i Agenda 2030 med de globala 
målen, har förvärrats i takt med att den ekonomiska, sociala 
och miljömässiga utvecklingen har gått bakåt i stället för 
framåt. Världshälsoorganisationen WHO har hamnat i 
blickfånget som samordnare, kunskapsbank och rådgivare 
åt världens länder. Organisationen har också fått stå till svars 
i ödesfrågor som jakten på ett vaccin mot viruset och global 
och rättvis fördelning av detsamma. 

Med hänvisning till pandemin har regeringar infört repressiva 
åtgärder som hotar yttrande-, förenings- och pressfriheten i 
flera länder. Fyra år av amerikansk isolationism under pre-
sident Donald Trump har berövat många FN-organisationer 
och -program en viktig partner, vilket FN-förbundet påtalade 
flera gånger under året, bland annat i samarbete med den 
tidigare vice FN-chefen Jan Eliasson. 

Under detta kaotiska år har FN också fyllt 75 år. Jubileet har 
delvis hamnat i skuggan av den dödliga pandemin. Trots 
det har både jubileet och pandemin gett tillfälle att starta 
diskussionen om hur det internationella samarbetet ska se ut 
i framtiden. 

Vilken värld vill vi ha när det är dags att återuppbygga till-
varon efter coronapandemin? Svenska folket, och inte minst 
unga människor, gav sin syn på saken i FN:s globala enkät. 
Den FN-deklaration som blev resultatet av detta globala råd-
slag på regerings- och gräsrotsnivå översattes och tillgänglig-
gjordes av Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet har dels ställt om verksamheten efter de nya 
förutsättningarna, dels fortsatt att vara en stark och drivande 
röst för FN-arbetet i Sverige och för ett drivande Sverige i FN. 
Det har skett bland annat genom aktivt nätverksbyggande, 
nära relationer med myndigheter och beslutsfattare samt kon-
solidering av FN-rörelsen runt om i landet. Att FN-förbundet 
ses som en viktig samhällsaktör fick vi ett kvitto på i februari 

då vi i ett brev från utrikesminister Ann Linde bland annat 
kunde läsa att ”FN-förbundet är en av Sveriges viktigaste 
civilsamhällesorganisationer och ert arbete för att uppmärk-
samma FN:s centrala arbete är ovärderligt.”

När många av vårens aktiviteter av coronaskäl flyttades 
framåt i kalendern blev hösten ännu mer händelserik än 
normalt. Tre stora arrangemang – FN-forum, ungdomskonfe-
rensen och FN-veckan – stöptes om från traditionell semina-
rieform till produktioner som sändes i våra digitala kanaler. 
Ett avsnitt i FN-förbundets program inför FN-dagen spelades 
in i UD:s internationella presscenter och Carl Skau, chef för 
UD:s FN-enhet, medverkade. Produktionerna har nått en ny 
publik vilket sporrar till fortsatt utveckling av verksamhetens 
innehåll och former.

Digitalisering är ordet för dagen och det har präglat allt från 
interna mötesrutiner till folkrörelseutveckling. Förutom 
pandemin, och insikten att den saknar ett tydligt slutdatum, 
ligger nya engagemangsformer och förbättrad tillgänglighet 
bakom ambitionen att utöka och förbättra teknikanvänd-
ningen i hela FN-rörelsen. Med sikte på bland annat 2021 års 
digitala förbundskongress har våra FN-föreningar getts till-
fälle att skaffa en digital mötesplattform som underlättar såväl 
det lokala föreningsarbetet som årsmöten och förberedelser 
inför kongressen. Utbildningsinsatser för föreningsaktiva är 
en integrerad del av denna satsning.

såväl utbildnings- och påverkanssyfte 
som på hemsida och i sociala medier. 
I slutet av året uppmärksammades 
WFP särskilt genom bland annat en 
kampanj till förmån för den nykorade 
Nobelpristagaren.

I början av året, innan pandemins 
utbrott, genomfördes en studieresa 
för riksdagsledamöter till FN-staden 
i Köpenhamn där de folkvalda fick 
möta en rad FN-organisationer. 
Resan organiserades i samverkan 
med riksdagens FN-nätverk och 
FN-förbundet representerades 
bland annat av ordförande Annelie 
Börjesson. Senare under våren arrang-
erades en digital introduktionskurs 
om FN för ledamöterna. Samarbetet 
med FN-intresserade parlamentariker 
fortsätter med de globala målen som 
ofta återkommande tema.

FN-förbundet samlar unga till stöd 
för FN-arbetet. Ungdomssektioner, 

ungdomsnätverk och konferensen UNg Agenda är några 
exempel liksom det 20-tal unga ambassadörer som varje år 
utbildas för att informera om Agenda 2030 på sina hemorter. 
Konceptet FN-skola, med i dag 40 certifierade gymnasie-
skolor, är ytterligare ett sätt att nå ut till landets unga – och 
landets lärare – samt att verka för bred förståelse och brett 
stöd för FN-arbetet.

Följderna av klimatförändringen har blivit allt mer uppenbara 
och frågan står ofta högst på dagordningen. När vi nu blickar 
bortom covid-19 ser vi en möjlighet att bygga oss ur krisen 
och samtidigt verka för en grönare, mer rättvis och hållbar 
värld. Det som avgör hur vi tar oss ur krisen är vad vi gör 
under krisen. Svenska FN-förbundet fortsätter att fokusera på 
att digitalisera verksamheten och utveckla vår rörelse så att 
den kan göra det den gör bäst – att med kunskap och engage-
mang bidra till ett starkare FN och en bättre värld.  

FN-förbundet har i den så kall-
lade FN-familjen arbetat nära andra 
FN-relaterade organisationer och 
FN-organ i Sverige för att öka kun-
skapen om och stödet för FN-arbetet. 
Informationsutbyte, ömsesidig 
marknadsföring och gemensamma 
aktiviteter är bärande delar i detta 
samarbete. FN-förbundet är sam-
mankallande i två nätverk – ett för 
organisationernas ledare och ett för 
kommunikatörer – som leder och sam-
ordnar gemensamma aktiviteter och 
utspel. I anslutning till FN-dagen sam-
lade FN-familjen kända och okända 
FN-svenskar som i kortfilmer i sociala 
medier berättade om världsorganisatio-
nens betydelse. FN-förbundet låg också 
bakom ett gemensamt debattutspel om 
följderna av corona för världens mest 
utsatta och vikten av brett stöd för 
FN-arbetet för att möta dessa utma-
ningar. På internationell och nordisk 
nivå har kontakterna med andra 
FN-förbund fortsatt och utvidgats.

På fredsområdet var arbetet för svensk anslutning till FN:s 
förbud mot kärnvapen högprioriterat under 2020. I februari 
överlämnade vi tillsammans med tre andra fredsorganisa-
tioner en namninsamling med närmare 35 700 underskrifter 
till utrikesminister Ann Linde. FN-förbundet stärker också 
sin roll som koordinerande aktör i Sverige för Internationella 
brottmålsdomstolen och dess betydelse för internationell 
rättsskipning.

Coronapandemin och dess följder har gått som en röd tråd 
genom förbundets bevakning av utvecklingsfrågorna, på egen 
hand och i samverkan med nätverk som Concord. Vi är stolta 
och glada över att i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Regioner samt ICLD samla över hälften av landets kommuner 
och regioner i projektet Glokala Sverige som bidrar till det 
nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala 
målen. Med projektet Lika Unika Akademi sprider vi värde-
fulla insikter om hur funktionshinderfrågorna kan föras in 
i detta arbete. Viktigt nätverksarbete bedrivs också tillsam-
mans med många av de civilsamhällesorganisationer som 
är medlemmar i FN-förbundet. Under 2020 var 76 svenska 
organisationer anslutna till FN-förbundet.

FN-förbundet fortsätter att inom ramen för sin program-
verksamhet informera, engagera och samla in medel till sina 
tre samarbetspartner världslivsmedelsprogrammet WFP, 
minröjningsorganisationen Unmas och befolkningsfonden 
UNFPA. Från dessa erhåller vi kontinuerligt information i 
form av nyheter, fältberättelser och statistik som vi använder i 

Annelie Börjesson 
Ordförande

Anna Hägg-Sjöquist 
Generalsekreterare 

4 5



Riksorganisationer 2020
2020 var 76 riksorganisationer anslutna till Svenska FN-förbundet.

FN-föreningar i Sverige 2020

Fred och säkerhet 

Arbetet för FN:s förbud mot kärnvapen var högprioriterat 
2020. I februari lämnade vi in en namninsamling med 
krav på svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud till 
utrikesminister Ann Linde. Svenska FN-förbundet hade 
bidragit med 5 860 namn av totalt 35 686 insamlade där 
Greenpeace, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet, Svenska Läkare Mot Kärnvapen och Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen deltagit. I anslutning till över-
lämnandet sa Linde att Sveriges hållning till frågan kan 
komma i nytt ljus om nedrustningssteg inte tas i samband 
med översynen av icke-spridningsfördraget.

Under våren och sommaren 
uppmuntrade vi en grupp 
ungdomar inom FN-rörelsen att 
specialstudera kärnvapenfrågan. 
Deras arbete utmynnade i att de 
lämnade in en rapport med sina 
åsikter till Utrikesdepartementet 
på 75-årsdagen av atombomb-
ningarna av Hiroshima och 
Nagasaki. Samma dag uppmärk-
sammade vi också bland annat 

genom att tillsammans med Svenska Freds genomföra en 
tranvikningsaktion och ett webbinarium om olika aspekter 
av kärnvapen frågan.

Vi trappade under 2020 också upp vårt arbete som med-
lemmar i International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapon (ICAN). Vi deltar nu regelbundet i möten med 
ICAN:s Europagrupp och vi både ger och tar emot infor-
mation, inspiration och engagemang genom denna.

När det gäller arbetet mot minor genomförde vi två 
online-event riktade till medlemmar, ungdomar och 
FN-skoleelever under första halvåret. I början på hösten 
arrangerades så ett digitalt seminarium med FN:s minröj-
ningsorganisation UNMAS (United Nations Mine Action 
Service) där FN-svensken Pehr Lodhammar deltog och 
berättade om UNMAS verksamhet i Irak. Vi fick också 
ökad insikt i UNMAS arbete i Demokratiska republiken 
Kongo genom deras landsansvarige Fadwa Benmbarek. Ett 
60-tal medlemmar och andra intresserade åhörde webbina-
riet. Under hela året fortlöpte också FN-förbundets insam-
ling till projektet Minor, där insamlade medel kanaliseras 
till UNMAS fältarbete.

Akademikerförbundet SSR

Akavia (fd Jusek)

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Bosnien och Hercegovinas 
Kvinnoriksförbund (BHKRF)

Centerkvinnorna

CISV Sweden

DHR Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder

Diakonia

Dialogslussen

Dianova

Drogfri uppväxt

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige 
(FRIS)

Foodfirst Information and Action Network 
(FIAN Sverige)

Frälsningsarmén

Funktionsrätt Sverige

Föreningen Nordens ungdomsförbund 
(FNUF)

Grön Ungdom

Hyresgästföreningen, Riksförbundet

Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet (IKFF)

IOGT-NTO

Justitia et Pax

KFUM Sverige

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Kristdemokratiskt Internationellt Center 
(KIC)

Kurdiska riksförbundet

Kvinnor För Fred (KFF)

Kyrkans Akademikerförbund

Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Lions Clubs International

LO, Landsorganisationen i Sverige

Lärarförbundet 

Medborgarskolan

MyRight

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
(NBV)

Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Riksbyggen

Riksförbundet Hem och Samhälle

Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU)

Riksförbundet Internationella Föreningar 
för, Invandrarkvinnor (RIFFI)

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)

Rädda Barnens Riksförbund

Scouterna

Sensus studieförbund

S-Kvinnor

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Studieförbundet Vuxenskolan

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

Inom området fred och säkerhet fick vi 2020 än fler anledningar att gå till försvar för en värld utan 
kärnvapen och minor och där krigsförbrytare inte slipper undan att stå till svars för sina brott. Detta 
sedan USA:s president Donald Trump under sitt sista år som president öppnade dörren för ny 
användning av personminor, rev sönder nedrustningsavtal och gick till hårt angrepp mot 
krigsförbrytardomstolen ICC.

Blekinge läns FN-förening

Bollnäs FN-förening

Borlänge FN-förening

Borås FN-förening

Eskilstuna FN-förening

Falu FN-förening

Gotlands FN-förening

Grums FN-förening

Gävle FN-förening

Göteborgs FN-förening

Halmstads FN-förening

Haparanda FN-förening

Helsingborgs FN-förening

Härnösands FN-förening

Hässleholms FN-förening

Jönköpings FN-förening

Kalmar-Ölands FN-förening

Karlskoga-Degerfors FN-förening

Karlstad FN-förening

Kils FN-förening

Kramfors FN-förening

Kristianstads FN-förening

Kristinehamns FN-förening

Kungsbacka FN-förening

Köping FN-förening

Laholms FN-förening

Laxå FN-förening

Lerums FN-förening

Lidingö FN-förening

Lidköpings FN-förening

Linköpings FN-förening

Ljungby FN-förening

Luleå FN-förening

Lunds FN-förening

Malmös FN-förening

Mariestads FN-förening

Mjölby-Motala FN-förening

Mönsterås FN-förening

Nacka-Värmdö FN-förening

Nedansiljans FN-förening

Norrtälje FN-förening

Nybro FN-förening

Nyköpings FN-förening

Oskarshamns FN-förening

Ovanåkers FN-förening

Sollentuna-Väsby FN-förening

Sotenäs FN-förening

Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening

Stockholms FN-förening

Strängnäs FN-förening

Sundsvall-Timrå FN-förening  

Sunne FN-förening

Södra Dalarnas FN-förening

Tierps FN-förening

Tingsryds FN-förening

Torsby FN-förening

Uddevalla FN-förening

Umeå FN-förening

Uppsala FN-förening

Varbergs FN-förening

Vårgårda FN-förening

Västerbergslagens FN-förening

Västerås FN-förening

Växjö FN-förening

Ystad-Österlens FN-förening

Åre FN-förening

Örebro-Kumla FN-förening 

Örnsköldsviks FN-förening

Östersunds FN-förening
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Trumpadministrationen reagerade bland annat genom 
att rikta individuella sanktioner mot ICC:s åklagare, 
en medarbetare till henne och deras familjer. Svenska 
FN-förbundet var redan i färd med att stärka vår roll som 
koordinerande aktör för ICC i Sverige och agerade både på 
egen hand och i samverkan med andra organisationer för 
att Sverige skulle ta tydligt avstånd från USA:s agerande.

Svenska FN-förbundet närvarade också vid ICC:s stats-
partsmöte som hölls digitalt i december. Där gjorde den 

globala kampanjen för ICC 
på vårt initiativ ett sista 
ryck för att uppmuntra 
stater att rösta på de 
många högt kvalificerade 
kvinnliga kandidaterna till 
domarposterna i ICC. Det 
gick vägen och domarkå-
ren består nu av 50 procent 
kvinnor, vilket gör ICC 
till ett föredöme för såväl 
internationella som natio-
nella domstolar.

De konfliktförebyggande 
aspekterna av R2P är 
också synnerligen viktiga. 
Vid några seminarier 
under året lyfte vi från 
FN-förbundets sida fram 

att FN:s fredsbyggande fond behöver få mer resurser.

Vi uppmärksammade vid några tillfällen under året också 
de svenska bidragen till FN:s fredsfrämjande insatser. 
Tillsammans med Veteranförbundet, Soldathemsförbundet 
och Svenska Lottakåren riktade vi bland annat ett tack till 
alla de som tjänstgjort i fredsinsatser.

En viktig händelse i början av året var Folk och Försvar där 
FN-förbundets fredsrådgivare Jens Petersson medverkade 
tillsammans med ordförande Annelie Börjesson. En fråga 
ställdes till försvarsminister Peter Hultqvist och ett event 
på plats arrangerades tillsammans med andra civilsamhäl-
lesorganisationer.  

I början av året meddelade USA:s president Trump att 
hans administration förändrat landets policy till per-
sonminor så att sådana åter kan komma att användas 
vid amerikanska militära insatser runt om i världen. 
FN-förbundet reagerade bland annat genom att dra igång 
en namninsamling och kunde överlämna 4 168 namnun-
derskrifter till USA:s ambassad. Vår insats inspirerades 
av ICBL (International Campaign to Ban Landmines), där 
vi är medlemmar, och vårt bidrag uppskattades varmt av 
kampanjen, inte minst av den amerikanska grenen därav. 

Principen ”skyldighet att 
skydda” (Responsibility to 
Protect, R2P) antogs av FN:s 
generalförsamling 2005 och 
firade sålunda 15 år. Syftet 
med R2P är att skydda civila 
från folkmord, brott mot 
mänskligheten, etnisk rens-
ning och krigsförbrytelser. 
FN-förbundet uppmärk-
sammade jubileet med ett 
webbinarium med bland 
andra Jan Eliasson, som var 
ordförande i generalför-
samlingen vid beslutet 2005, 
och Dr Karen Smith som 
är FN:s generalsekreterares 
särskilda rådgivare om R2P.

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 straff -
frihet för krigsförbrytelser. Ett viktigt verktyg i det arbetet 
är internationella brottmålsdomstolen ICC (International 
Criminal Court) i Haag. 

Under 2020 gick USA till förnyad attack mot domstolen. 
Detta sedan dess åklagare hållit öppet att också brott 
begångna av amerikansk personal i Afghanistan skulle 
kunna granskas av åklagaren. Ytterligare en anled-
ning var att brott begångna i Palestina kan komma att 
beivras av domstolen. Båda sakerna är fullt legitima då 
såväl Afghanistan som Palestina är statsparter till ICC. 

”Det var glädjande och viktigt att se 
våra medlemmar i Sverige samlas och 

 engagera sig för att visa  domstolen 
stöd under utmanande tider. Svenska 

FN-förbundet har också aktivt 
 deltagit i koalitionens  aktiviteter 

på global nivå och bidragit till 
 gemensamma insatser för en bättre 

och starkare ICC.”
Virginie Amato, regional koordinatör, 

Coalition for the International  
Criminal Court

Hållbar utveckling

Under 2020 har coronapandemin på ett mycket konkret 
sätt visat hur integrerade de olika målområdena i Agenda 
2030 är med varandra. Många av dem har påverkats kraf-
tigt av pandemin vilket gjort att världens utveckling har 
tagit många steg bakåt och att ännu mer nu behöver göras 
för att de 17 globala målen och deras 169 delmål ska nås 
till 2030. Samtidigt har de stora förändringar som krävts 
av oss alla under 2020 öppnat för att nya och mer hållbara 
beteendemönster kan bli en långsiktig effekt av pande-
min. Även innovationer och nya samarbeten för att hitta 
lösningar på de problem som uppstått har varit positiva 
följder av krisen. För Svenska FN-förbundet har omställ-
ningen till digitala utbildningsformat inneburit ökad 
geografisk tillgänglighet och minskat resande, samtidigt 
som pandemin har gjort det svårt att genomföra aktiviteter 
i det fysiska rummet.

Alltsedan de första rapporterna om hur pandemin påver-
kar världens utveckling har FN-förbundet införlivat delar 
av informationen i det utåtriktade informationsarbete 
som görs mot våra olika målgrupper. Bland annat erbjöd 
vi genom FN-nätverket i riksdagen en kort digital kurs 
om FN:s 75-åriga historia och om hur coronapandemin 
påverkar Agenda 2030.

I övrigt kunde vi konstatera att intresset för det globala 
ramverket för hållbar utveckling, fem år efter antagandet 
av Agenda 2030 och de globala målen, är större än någon-
sin. Förbundets breda arbete med information och enga-
gemang mot olika målgrupper har fortgått i nya digitala 
former under 2020. Det är många som engagerar sig för de 
globala målen och sammantaget ser intresset för hållbar-
het ut att öka hos flera aktörer i samhället. En utmaning 
är att i dagens komplexa samhälle se på vilket sätt Agenda 
2030 är en katalysator för förändring och vilka drivkrafter 
som stödjer respektive bromsar utvecklingen. Vi ser att det 
i dag fortfarande finns ett stort behov av grundläggande 
information och kunskapsspridning om de globala målen, 

samtidigt som efterfrågan ökar på fördjupning och stöd i 
hur genomförandet ska gå till. 

Under FN:s årliga högnivåforum för uppföljningen av 
Agenda 2030 (High-level Political Forum, HLPF) i juli, 
som 2020 genomfördes helt digitalt, deltog FN-förbundet 
i den svenska e-delegationen och rapporterade till UD och 
delegationen från några av de frivilliga rapporteringarna 
och några av sidoeventen. Eftersom det var fem år sedan 
Agenda 2030 antogs var samtliga 17 mål i fokus samtidigt 
som pandemins konsekvenser på många sätt berördes 
under mötet. Inläggen från FN:s medlemsstater under 
mötet vittande om stora utmaningar vad gäller ökade klyf-
tor och ökad fattigdom, hälsa, livsmedelstillgång, utbild-
ning, digital utveckling, arbetslöshet, ekonomisk tillba-
kagång och hög skuldsättning. Samtidigt märktes en vilja 
att försöka driva utvecklingen åt ett mer hållbart håll när 
pandemin har bekämpats. Ett blogginlägg om intrycken 
från årets HLPF publicerades efter mötet.  

FN-förbundet följde också delar av öppnandet av FN:s 
generalförsamling i september, högnivåmötet om biodi-
versitet, högnivåmötet om kvinnokonferensen Beijing+25 
samt FN:s miljöprogram UNEP:s möte om global finan-
siering. Vi deltog även under ett förberedande regionalt 
konsultationsmöte inför UNEP:s femte miljöförsamling i 
februari 2021.

På nationell nivå arrangerade FN-förbundet i januari 
ett studiebesök för riksdagens FN-nätverk på UN City i 
Köpenhamn. Sju riksdagsledamöter deltog och fick ta del 
av information från bland annat FN:s livsmedelsprogram 
WFP, befolkningsfonden UNFPA, kvinnoorganet UN 
Women och utvecklingsprogrammet UNDP.

Vi har också följt arbetet med regeringens proposition 
om det svenska genomförandet av Agenda 2030 och är 
glada över att Sverige nu äntligen har en parlamentarisk 

Svenska FN-förbundet har under 2020 fortsatt att bedriva ett aktivt arbete med att sprida kunskap och 
engagera för genomförandet av Agenda 2030. Förbundet har också deltagit i globala möten, arrangerat 
digitala event och spridit information om hur coronapandemin har påverkat världens utveckling. 
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 förankring av arbetet. Regeringens proposition om ett riks-
dagsbundet mål för genomförandet ledde till fyra följdmo-
tioner och till ett beslut om att regeringen ska rapportera 
till riksdagen om genomförandet av Agenda 2030 vartan-
nat år i stället för en gång per mandatperiod, detta i linje 
med FN-förbundets synpunkter på Agenda 2030-delegatio-
nens slutbetänkande. Det som däremot inte har aviserats 
av regeringen är någon ny handlingsplan för att ersätta 
den som gällt 2018-2020, trots att Statskontoret i en rap-
port i juni 2020 menade att 
regeringen behöver ta fram 
en tydligare inriktning för 
arbetet i Sverige och peka ut 
prioriterade områden. 

Under bokmässans digitala 
Globala Torg anordnade 
FN-förbundet två program-
punkter. Under rubriken 
”FN – en vital 75-åring” fick 
professor Peter Wallensteen, 
Ulrika Modéer från 
UNDP och Carl Skau, EU:s FN-ambassadör, utifrån olika 
perspektiv reflektera över FN:s roll såväl historiskt som 
i dag. Programpunkten nådde ut till 350 personer under 
året. Eftersom den digitala bokmässan hölls på femårs-
dagen för Agenda 2030 arrangerade FN-förbundet också 
en programpunkt om Sverige, konsumtionen och Agenda 
2030 med människorättsjuristen Parul Sharma. Även den 
programpunkten nådde ut brett och totalt 488 personer tog 
del av den under 2020.

FN-förbundet har också under hösten deltagit i möten 
med anknytning till Sveriges kommande rapporte-
ring under HLPF 2021, dels inom ramen för nätver-
ket Concord, men också i uppföljande möten med 

Utrikesdepartementet och e-delegationen från som-
marens HLPF samt Miljödepartementet. FN-förbundet 
har också deltagit i samråd om den kommande WHO-
strategin på Socialdepartementet. FN-förbundet deltog 
vidare i ett panelsamtal som var en del av ett inno-
vationsprogram för små och medelstora företag som 
handlar om affärsmöjligheter kopplat till de globala 
målen. Programmet, ”Call to Action”, är ett samar-
bete mellan bland andra Openlab Stockholm, KTH 

Global Development 
Hub och UNDP Sverige.

Arbetet med det tre-
åriga projektet Lika Unika 
Akademi har fortsatt 
under 2020. Principen 
om att ingen ska lämnas 
utanför är grundläggande 
för Agenda 2030 och 
inom projektet utbildas 
olika samhällsaktörer 
i hur funktionshinder-

frågorna kan föras in i arbetet för ett hållbart samhälle. 
Under första delen av året producerades och tillgänglig-
gjordes utbildningsmaterial kopplat till de tre mål som 
är prioriterade inom projektet: mål 4 – utbildning, mål 
8 – arbete och mål 10 – ojämlikhet. Tre rättighetsskrif-
ter och utbildningsfilmer togs fram och de föreläsare 
från funktionshinderrörelsen som specialiserat sig på 
vart och ett av dessa mål har under året medverkat vid 
många utbildningar. På grund av pandemin blev det 
nödvändigt att digitalisera projektet. Det innebar också 
att det blev nödvändigt att göra utbildningsplattformen 
Zoom helt tillgänglig för olika grupper av funktionsned-
satta. Tillgänglighetsåtgärder har också efterfrågats för 
FN-förbundets övriga digitala möten.

”Jag ser en större samling runt FN och de 
globala målen för hållbar utveckling än 

vad jag har sett tidigare och det tycker jag 
är otroligt hoppfullt.”

Ulrika Modéer, UNDP,   
under den digitala bokmässan   

FN-förbundet deltog också tillsammans med Lika Unika 
Akademi i ett filmat studiematerial om Agenda 2030 
på lättläst svenska som togs fram av Studieförbundet 
Vuxenskolan. Vidare producerades en kortfilm om Lika 
Unika Akademi och visades vid Glokala Sveriges stora 
konferens den 25 september och under en konferens på 
Myndigheten för delaktighet på funktionshinderdagen den 
3 december där länsstyrelserna diskuterade funktionshin-
derarbetet i kommuner och regioner. Vid den sistnämnda 
konferensen deltog projektet även med en föreläsning och i 
ett digitalt panelsamtal.

Lika Unika Akademi ombads också av FN-förbundets 
skolenhet att ta fram en övning till ett skolpaket som inklu-
derar elever med funktionsnedsättningar och handlar om 
tillgängliga data- och tv-spel. Parul Sharma, som under 
året skrivit en lärobok om de globala målen, bad Lika 
Unika Akademi att medverka med texter och en övning 
med funktionshinderperspektiv. I samma bok medver-
kade för övrigt även FN-förbundets ordförande Annelie 
Börjesson med en text om mål 1.

Många aktiviteter med koppling till Agenda 2030 genom-
fördes också under året av våra FN-föreningar. Som 
exempel kan nämnas att föreningen i Helsingborg under 
våren genomförde en serie digitala föredrag medan 
Nyköpings FN-förening bjöd in skolelever att göra bilder 
på temat klimat. Bidragen som kom in ställdes sedan ut 
på Sörmlands museum. Ett annat exempel är Sollentuna 
Väsby FN-förening som initierade och delade ut ett lokalt 
Agenda 2030-pris. Föreningen vill lyfta fram en eller 
flera personer, ett företag eller en organisation som är ett 
föredöme när det gäller de globala målen och som aktiverar 
sig lokalt för hållbar utveckling. Ytterligare ett exempel är 
Umeå FN-förening som genomförde ett panelsamtal med 
kommunala representanter från samtliga riksdagspartier 
samt Arbetarpartiet för att diskutera vad Umeå Kommun 
kan göra för att bidra till arbetet med Agenda 2030 och de 
globala målen.

Ett nytt nätverk för föreningarnas Agenda 2030-ansvariga 
har startats och drivits av FN-förbundet med goda resultat. 
Syftet är att dels bidra med ny kunskap och omvärldsbe-
vakning från FN-förbundets kansli, dels stärka engage-
manget genom delade erfarenheter och idéer om aktiviteter 
som föreningarna har genomfört. Totalt sex möten hölls 
inom nätverket under året.

Under 2020 utbildade FN-förbundet 13 nya unga ambas-
sadörer för de globala målen och dessa genomförde, trots 
pandemin, 34 föreläsningar under året. De unga ambas-
sadörerna skrev också under en debattartikel i samarbete 
med förbundets kampanj #intebarasnack som publicerades 
i olika lokaltidningar. Även FN-förbundets årliga digitala 
ungdomsevent UNg hade med de globala målen i flera av 
programpunkterna. 

Agenda 2030 och de globala målen fortsatte också att enga-
gera lärare och elever på våra FN-skolor. Minst 170 lärare 
valde att i sin undervisning arbeta med de globala målen. 
Samtidigt var över 180 elever involverade i att arrangera 
Aktion FN utanför undervisningen och nådde därigenom 
andra elever som tog ställning för de mål de vill kämpa lite 
extra för.  

Inom området hållbar utveckling bedriver FN-förbundet 
också sedan många år projektet Skolmat. Enligt en enkät 
har 48 elever på FN-skolorna bedrivit aktiviteter för pro-
jekt Skolmat under 2020. FN-skolan Hulebäcksgymnasiet 
i Mölnlycke arbetar med projektet kontinuerligt och har 
även ett utbyte med skolor i Kenya där projekt Skolmat är 
ett samarbetsområde. FN-skolan Voxnadalens gymnasium 
i Edsbyn har ett liknande samarbete med institutioner i 
Sydafrika som rör 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. 
Under 2020 tilldelades WFP Nobels fredspris för sitt arbete 
och i anslutning till det genomförde FN-förbundet flera 
satsningar för projektet Skolmat med goda resultat.  

Under året har FN-förbundet också påbörjat ett arbete med 
att ta fram faktablad om de globala målen som både sprids 
genom tidningen Världshorisont och trycks upp som ett 
separat informationsmaterial. Under året har faktablad 
producerats om mål 1 – ingen fattigdom, mål 2 – ingen 
hunger och mål 3 – god hälsa och välbefinnande. I sam-
band med FN-dagen lanserade FN-förbundet kampanjen 
#intebarasnack. Syftet är få igång verksamhet på det lokala 
planet där lokala krafter, med stöd av förbundets coacher, 
bedriver konkreta projekt för att påskynda genomförandet 
av de globala målen. Vidare har förbundets nyhetsbrev 
med omvärldsbevakning om Agenda 2030 kommit ut med 
sex nummer under 2020. Antalet prenumeranter i slutet av 
året var 782.

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala 
Sverige, som FN-förbundet bedrivit sedan 2018 tillsam-
mans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
beskrivs i nästa kapitel.  
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Glokala Sverige

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige 
– Agenda 2030 i kommuner och regioner har bedrivits sedan 
2018 av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) i samverkan. 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.   

Intresset för att delta i Glokala Sverige har fortsatt vara 
stort, med cirka 85 ansökningar inför 2020. Nytt för året 
var att vi dels skulle utbilda ett stort antal nya deltagare och 
förse dem med kommunikationsstöd, dels erbjuda delta-
garna från föregående år en bra verksamhet. Därför väl-
komnade vi 50 nya deltagare och ställde resten på väntelista. 
De erbjöds i stället plats inför 2021 och alla tackade ja. 

Kort efter kickoff med deltagarna i februari stod det klart att 
pandemin skulle stoppa våra planerade utbildningsinsatser 
på plats i kommuner och regioner. Våra utbildare ställde 
snabbt om till distanslösningar. Först hölls en webbsänd 
utbildningshalvdag för alla intresserade och därefter 
genomfördes årets utbildningar, tillsammans med respek-
tive kommun och region, i form av digitala möten. Även 
den årliga nationella konferensen Mötesplats Agenda 2030, 
med medverkan av hållbarhetskocken och FN-förbundets 
goodwillambassadör Paul Svensson, studiosändes.

Glokala Sveriges verksamhet bygger på dialog och män-
niskors möten, vilket självklart innebär att pandemin 
har påverkat oss och våra deltagare negativt. Trots detta 
säger 95 procent av årets utbildningsdeltagare att de 
lärt sig något nytt och 98 procent att de också kommer 

Pandemin ställde först Glokala Sveriges arbete på huvudet: inte en enda resa gjordes till våra deltagare 
under 2020 och den årliga konferensen hölls helt på distans. Ändå hade ytterligare 35 kommuner och två 
regioner tackat ja till att delta i Glokala Sverige vid slutet av året. Det innebär att över hälften av Sveriges 
kommuner (161 av 290) och nästan alla regioner (18 av 21) var med oss inför 2021.

ha användning av det de lärt sig. Digitala lösningar har 
också fördelar, exempelvis när det gäller antal deltagare, 
var dessa befinner sig samt möjligheterna att improvisera 
i tid och rum. Konferensen och utbildningarna görs alltid 
interaktiva med möjlighet till dialog. 

Under 2020 startade FN-förbundet kampanjen #inteba-
rasnack. Här vänder vi oss till privatpersoner – särskilt 
ungdomar – som vill bidra 
till att nå de globala målen. 
Vi samarbetar nära med 
ansvariga för FN-skolorna 
och lokalföreningarna samt 
med FN-förbundets enhet 
för kommunikation och 
insamling. Coacher har 
utbildats för att stödja större 
och mindre projektgrup-
per med konkreta idéer, till 
exempel att bygga bihotell 
eller bjuda in till språkcafé. 
Även denna kampanj drab-
bades hårt av pandemin, 
men vi fortsätter och förstärker arbetet under 2021. 

En tidigare Sida-stödd verksamhet, Globala kommuner, 
togs över av Glokala Sverige från och med 2020. Kommuner 

som genomför hållbarhetsveckor och liknande arrange-
mang får stöd med bland annat kommunikationsmaterial 
samt PR- och medieinsatser. 

Kommunikations- och arbetsmaterial om Agenda 2030 
finns tillgängligt för alla på webben, liksom en webb-
utbildning, en arbetsbok med fakta och övningar, inspira-
tionsfilmer och nyhetsbrev.

Glokala Sverige började 
som ett treårigt projekt 
2018-2020. Tack vare 
förnyat förtroende och 
anslag från Sida kom-
mer arbetet att fortsätta 
2021-2023. Vi har också 
inför 2021 inlett sam-
arbete med ytterligare 
en part: Internationellt 
Centrum för Lokal 
Demokrati (ICLD). ICLD 
kommer att hjälpa oss 
att förstärka den globala 

kopplingen genom att erbjuda så kallade kommunala 
partnerskap mellan svenska kommuner och regioner 
och  motsvarande lokala myndigheter i något av deras 
samarbetsländer.  

”Medverkan i Glokala Sverige har skapat 
en positiv skillnad för Agenda 2030 i vår 

 kommun. Väldigt bra genomfört under de 
förutsättningar som råder. Tack för bra 

 underlag och stöd i arbetet.”

Kontaktperson för en av  
Glokala Sveriges kommuner
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FN-representationer. Majoriteten av rekommendationerna 
kom att handla om åtgärder för att motverka rasistisk diskri-
minering och hatbrott, om minoriteters rättigheter och om 
samers urfolksrättigheter.

I och med pandemin efterfrågade Regeringskansliet att 
svenska civilsamhällsorganisationer skulle skicka in 
skriftliga synpunkter på de rekommendationer som gavs 
till Sverige i UPR-granskningen. Under våren skickade 
FN-förbundet in en egen sammanställning där vi lyfte 
fram de kritiska frågor som vi specifikt ansvarat för i 
parallellrapporten: inrättandet av en svensk oberoende 
MR-institution, samers urfolksrättigheter och minori-
teters rättigheter samt hatbrott, rasistisk organisering 
och propaganda. Under sommaren kom en rapport från 
Regeringskansliet med besked om de rekommendationer 
som Sverige accepte-
rat. Totalt accepterade 
Sverige 214 av de totalt 
300 rekommendationerna 
och glädjande nog fanns 
många av våra rekommen-
dationer bland dessa. Det 
visar att FN-förbundet har 
reell möjlighet att påverka 
FN:s MR-granskningar 
och framförallt bidra 
till att stärka Sveriges 
åtaganden för mänskliga 
rättigheter. 

FN-förbundets medver-
kan i riksmedia under 
Sveriges UPR-granskning 
har även påverkat politiker och myndighetsrepresentanter. 
Inför granskningen skrev vi debattartiklar och medver-
kade i Sameradion och i P1-morgon. Samma morgon som 
granskningen av Sverige ägde rum hade den dåvarande 
delegationsledaren och ministern, Åsa Lindhagen, och 
diplomater vid Sveriges FN-representation uppmärksammat 
vår medverkan i radio. 

Internationella dagen mot rasdiskriminering den 21 mars 
föregicks av en två veckor lång kampanj. Bland annat skick-
ade vi ett brev till justitieminister Morgan Johansson med 
fokus på den pågående parlamentariska utredningen om 
ett lagförbud mot rasistiska organisationer och straffansvar 
för deltagande i sådana organisationer. I brevet påminde vi 
regeringen om den kritik som getts vid UPR-granskningen 
och uppmanade ministern att involvera och föra en dialog 
med civilsamhället under utredningens gång. Under kam-
panjperioden spred vi också information på sociala medier, 
bland annat i form av korta filmer med faktabudskap om 
hatbrott och rasistiska organisationer. Vi såg ett stort enga-
gemang för frågan och kampanjen bidrog till många nya 
medlemmar till FN-förbundet. 

Under 2020 har FN-förbundet på flera sätt engagerat poli-
tiker och tjänstepersoner för att stärka det demokratiska 
utrymmet i världen, särskilt i de länder där vi har partner-
organisationer. Frågan har fått en allt större betydelse både 
i den svenska utrikespolitiken och i FN. Vid flera tillfäl-
len har förbundets synpunkter och rekommendationer 
både efterfrågats och mottagits väl av politiker och tjänste-
personer. De insatser vi har gjort för att öka det demokra-
tiska utrymmet i våra partnerländer har bidragit till vårt 
övergripande mål att FN ska ha ett effektivt och relevant 
arbete med mänskliga rättigheter.

Under årets första reguljära session i MR-rådet såg vi att 
det bidrag som Svenska FN-förbundet tillsammans med 
FN-förbundet i DR Kongo hade lämnat till FN:s före detta 
särskilda rapportör för människorättsförsvarare, Michel 

Forst, fått genomslag. 
Tillsammans hade vi skickat 
in en lägesrapport om situa-
tionen för människorättsför-
svarare i landet, något som 
efterfrågats av Forst inför 
hans årliga rapport till FN. I 
hans rapport fanns ett citat 
från vår partner i DRK och 
även en del av de rekom-
mendationer som vi hade 
föreslagit. 

FN-förbundet har också 
varit involverat i stärkandet 
av det normativa ramverk 
som skyddar mänskliga 
rättigheter och demokra-

tiska värderingar. FN:s högkommissariat för mänskliga 
rättigheter (MR-kontoret) påbörjade 2019 ett arbete mot 
bakgrund av att artikel 21 i FN:s konvention om medborger-
liga och politiska rättigheter, om rätten till fredliga möten 
och demonstrationer, i allt högre grad kränks världen över. 
I februari sammanställde vi synpunkter till MR-kontoret 
i frågan som ett bidrag till den viktiga kommentar som de 
arbetat fram i syfte att förtydliga och stärka tolkningen av 
artikeln. 

FN-förbundet har också varit aktivt i utvecklingsplattfor-
men Concords arbetsgrupp för civilsamhällets utrymme. 
Därigenom har vi fått goda möjligheter att nå ut till svenska 
politiker och myndighetsrepresentanter med frågan om 
den negativa utvecklingen för det demokratiska utrym-
met. Mycket av årets arbete har handlat om effekterna av 
covid-19 där vi ser att pandemin både kastat ljus på och 
ytterligare förstärkt den negativa utvecklingen för demokra-
tin i världen som pågått i över 14 år. Genom arbetsgruppen 
ingår vi i en expertgrupp som har bildats tillsammans med 
Regeringskansliet som stöd för Sveriges demokratisatsning 
Drive for democracy. Under året har vi haft löpande möten 

”Vi har aldrig sett så många stater 
som engagerar sig i och närvarar på 
Sveriges UPR-granskning. Det  visar 

att ert arbete och de  synpunkter 
som ni har framfört till FN- 

representationerna här i Genève har 
gjort en stor skillnad.”

Karin Bohlin, ministerråd på  
Sveriges FN-representation i Genève

Mänskliga rättigheter

Under första delen av 2020 ägnade FN-förbundet mycket tid 
åt granskningen av Sverige i MR-rådet inom ramen för den 
allmänna ländergranskningen (Universal Periodic Review, 
UPR). Detta är en återkommande process där efterlevna-
den av en stats alla människorättsåtaganden granskas av 
andra medlemsstater i FN vart 4,5 år. Som samordnare för 
det svenska civilsamhällets parallellrapport hade vi under 
2019 arbetat tillsammans med 16 andra MR-organisationer 
i Sverige och sammanställt en rad rekommendationer till 
Sverige när det kommer till mänskliga rättigheter.

Under början av 2020 fortsatte vi vårt arbete med att fram-
föra våra synpunkter 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 mitten av janu-
ari träffade vi bland annat tjänstepersoner från Kanada, Nya 
Zeeland och Australien i Stockholm och vi hade tät kontakt 
med flera FN-representationer som vi hade träffat i Genève i 

slutet av 2019. Den 27 januari granskades Sverige i MR-rådet 
och FN-förbundets MR-rådgivare Ellie Al-Kahwati deltog på 
plats tillsammans med ordförande Annelie Börjesson. Enligt 
den svenska FN-representationen närvarade rekordmånga 
länder (122 st) vilket de menade delvis berodde på det påver-
kansarbete som de sett att svenska civilsamhällsorganisatio-
ner bedrivit gentemot FN-representationerna.

Sammantaget fick Sverige ta emot 300 rekommendationer 
på förbättringsåtgärder när det kommer till människorätts-
situationen i landet och vi såg ett mycket stort gehör för 
FN-förbundets rekommendationer. Så många som 42 länder 
rekommenderade Sverige att inrätta en oberoende nationell 
institution för mänskliga rättigheter (MR-institution) i enlig-
het med FN:s Parisprinciper och att institutionen skulle ges 
ett brett mandat med tillräckliga finansiella resurser. Detta 
är ett direkt uttalat krav och en rekommendation som vi har 
inkluderat i vår parallellrapport till FN och i vår dialog med 

Under 2020 var de övergripande frågorna inom Svenska FN-förbundets arbete med mänskliga 
rättigheter (MR) att verka för ökat demokratiskt utrymme, kvinnors och flickors egenmakt och Sveriges 
åtaganden för att motverka rasdiskriminering. Särskilt fokus riktades mot demokratisatsningen i 
Sveriges utrikespolitik och mot att påverka staters positioner gentemot Sverige i MR-rådets allmänna 
ländergranskning.

t
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och kontakt med tjänstepersoner och politiskt  sakkunniga 
till biståndsministern angående hur satsningen kan 
implementeras. Inom denna ram har vi under året sam-
manställt en skrivelse tillsammans med arbetsgruppen till 
ansvariga på Regeringskansliet om effekterna för civilsam-
hällsorganisationer under pandemin. I årets sista nummer 
av Världshorisont lyfte vi också den viktiga frågan om 
civilsamhällets demokratiska utrymme.

FN-förbundets arbete med att stärka kvinnors och flickors 
egenmakt har under 2020 påverkats mycket av pandemin. 
2020 var ett jubileumsår för flera av milstolparna på områ-
det, däribland FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet och Pekingplattformen, och planen var att 2020 
skulle bli ”superåret” för uppmärksammandet av kvinnors 
och flickors rättigheter. Covid-19 gjorde dock att alla fysiska 
evenemang fick ställas in och FN-förbundets aktiviteter och 
medverkan i olika forum påverkades 
kraftigt. Vidare har pandemin synlig-
gjort den diskriminering som kvin-
nor och flickor världen över möter 
och har på många håll också förvärrat 
deras situation. FN har larmat om 
en ökning av barnäktenskap och 
oönskade graviditeter. FN-förbundet 
har fortsatt 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.

För att främja flickors rättigheter 
samarbetar FN-förbundet sedan 
många år med FN:s befolkningsfond 
UNFPA och samlar genom vårt 
projekt Flicka in medel till UNFPA:s 
fältarbete mot barnäktenskap och 
könsstympning. De förödande 
konsekvenserna av pandemin för 
flickors rättigheter gör vårt stöd till 
UNFPA:s arbete viktigare än någon-
sin. Under sommaren arrangerade 
vi ett digitalt seminarium tillsam-
mans med UNFPA som fokuserade 
på konsekvenserna av covid-19 för 
flickors rättigheter. Vi har även upp-
märksammat och spridit kunskap om 
Flickaprojektet via sociala kanaler, 
bland annat på internationella dagen 
mot könsstympning och internatio-
nella kvinnodagen. 

FN-förbundets årliga pris till en 
person som har främjat mänskliga 
rättigheter gick 2020 till Hédi Fried, 

författare och psykolog. Utifrån egna erfarenheter har 
hon ägnat sitt liv åt att berätta om ett av de mest fasanfulla 
kapitlen i mänsklighetens historia. I flera decennier har 
hon vittnat om nazismens framväxt och illdåd på 1930- och 
40-talen. I en tid då auktoritära, nationalistiska och antide-
mokratiska krafter växer är hennes historia en påminnelse 
om vikten av att inte glömma. Hennes livsgärning tjänar 
också som inspiration för andra som arbetar mot rasism och 
för alla människors lika värde och rättigheter. 

Även FN-förbundet kursverksamhet har fått ställa om på 
grund av pandemin. I stället för fysiska heldagskurser om 
mänskliga rättigheter har flera digitala föreläsningsserier 
hållits under året. Intresset och uppslutningen har varit 
stort och vi har kunnat konstatera att omställningen till 
digital verksamhet även medfört vissa fördelar i form av 
ökad tillgänglighet. 

Internationellt samarbete

Under 2020 har Svenska FN-förbundet bedrivit interna-
tionellt utvecklingssamarbete, finansierat av Sida genom 
ForumCiv, med fyra systerförbund i Armenien, Georgien, 
Tanzania och Demokratiska republiken Kongo. Inom 
ramen för vårt internationella program bidrar vi till genom-
förandet av Agenda 2030 med fokus på att stärka kunskap, 
aktivism och ledarskap i civilsamhället som därmed kan 
utgöra en viktig kraft i arbetet för hållbar utveckling i 
våra samarbetsländer. Vårt internationella program är 
indelat i tre underprogram: inkluderande demokratisering 
i Georgien och Armenien, Agenda 2030 i Tanzania och 
förtroendeskapande i Demokratiska republiken Kongo.

2020 utgjorde det fjärde året av vårt femåriga internatio-
nella program med fokus på mänsklig säkerhet och hållbar 
utveckling genom civilsamhällesengagemang. I slutet av 
året inleddes arbetet med att planera inför nästkommande 
femåriga internationella program som till stor del kommer 
att bygga vidare på de metoder och framgångar vi skapat 
under nuvarande programperiod.

I likhet med övrig verksamhet på Svenska FN-förbundet 
präglades internationella programmet under 2020 av 
utmaningar till följd av coronapandemin. Våra partner 
har tvingats ställa om sin verksamhet och hitta kreativa 
lösningar för att ändå nå ut till sina målgrupper. Därtill 
har den uppblossade väpnade konflikten i södra Kaukasien 
och ett krympande demokratiskt utrymme i Central- och 
Östafrika än mer försvårat den kontext som våra partner 
arbetar i.

I Georgien och Armenien har FN-förbunden under 2020 
fortsatt sitt arbete med att främja en inkluderande demo-
kratiutveckling genom att skapa förutsättningar för unga 
att involveras i samhällsutveckling och beslutsprocesser. 

FN-förbundet i Armenien (AUNA) har, trots strikta 
nationella restriktioner på grund av pandemin, genomfört 
kapacitetsbyggande insatser för unga ledare i civilsamhället 
på landsbygden. I de provinser där insatserna genomförts 
har dessa kunskaper förts vidare till ungdomsgrupper som 
deltagit i aktiviteter med fokus på att ge ökad förståelse 
för mänskliga rättigheter och ungas roll och rätt att delta i 
beslutsfattande processer i samhället. Mellan september och 

november 2020 blossade den tidigare frusna konflikten mel-
lan Armenien och Azerbajdzjan upp i området Nagorno-
Karabach. Som en reaktion på detta ställde AUNA om 
delar av sin verksamhet inom programmet för att ge direkt 
humanitärt stöd i form av matpaket och hygienartiklar 
till familjer som drabbats och tvingats lämna sina hem på 
grund av konflikten.

I Georgien var spridningen av coronaviruset relativt liten 
under första halvåret 2020 för att sedan öka dramatiskt 
under årets andra halva. FN-förbundet i Georgien (UNAG) 
reagerade snabbt på situationen och började tidigt använda 
sig av digitala lösningar för att nå ut till sina målgrup-
per och har på så sätt lyckats uppnå sina programmål. 
Konflikten i Nagorno-Karabach har utgjort ytterligare ett 
hinder för UNAG:s verksamhet, i synnerhet för de delar 
av programmet som bygger på regional samverkan mellan 
ungdomar från de tre sydkaukasiska länderna Georgien, 
Armenien och Azerbajdzjan där syftet är att dessa ska mötas 
under neutrala former. Trots att ett fredsavtal slöts i novem-
ber förväntar sig UNAG att det kommer att vara fortsatt 
utmanande att arbeta med de regionala komponenterna av 
programmet på grund av de spänningar som återuppstått 
men desto mer nödvändigt då de bidrar till bättre relationer 
och fredlig utveckling.   

FN-förbundet i Tanzania (UNAT) har under 2020 fortsatt 
sitt arbete med att följa genomförandet av de globala målen 
och har inlett ett årtionde för handling vilket markerar att 
det återstår ett decennium av arbete med Agenda 2030. De 

Svenska FN-förbundet samarbetar med FN-förbund i andra länder som ett sätt att stärka den globala 
FN-rörelsen. Samtidigt främjar vi genom detta samarbete viktiga framsteg när det gäller konflikt-
förebyggande, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt hållbar och inkluderande demokratisk 
utveckling. 
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har verkat för att öka ungas inflytande i beslutsfattande pro-
cesser och har gjort kapacitetsstärkande insatser gentemot 
parlamentariker gällande agendan. UNAT leder ett nätverk 
av över 200 civilsamhällesorganisationer som alla på något 
sätt kopplar sitt arbete till de globala målen och tillsam-
mans bevakar implementeringen i landet utifrån sina 
särskilda kunskapsområden. Eftersom nätverkets organisa-
tioner representerar många olika perspektiv och intressen 
bidrar mångfalden till att annars marginaliserade gruppers 
röster också kan få utrymme. Förutom att 2020 var ett valår 
i Tanzania har året förstås också präglats av pandemin och 
UNAT har gjort det till sin uppgift att publicera sannings-
enliga fakta i sina kanaler om viruset och dess spridning 
som ett sätt att hjälpa människor att vidta lämpliga åtgärder. 

FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo (UNA 
DRC) har under 2020 fortsatt sitt arbete för ett stärkt civil-
samhälle som bidrar till fredsbyggande och ökat förtroende 
mellan grupper. Säkerhetsläget, främst i landets östra delar, 
är fortsatt en stor utmaning och trots det fredliga maktskif-
tet i DRK i december 2018 har landet 
fortsatt präglats av instabilitet och 
konflikter parallellt med en allvarlig 
humanitär situation. Trots det svåra 
säkerhetsläget med över 140 aktiva 
väpnade grupper har FN:s stabilise-
ringsinsats Monusco inlett en ned-
dragning av sin verksamhet. UNA 
DRC arbetar för att stärka kapacite-
ten hos aktörer inom civilsamhället 
och lokalsamhällen och genomför 
insatser för att skapa ökat förtroende 
mellan dessa och makthavare, myn-
digheter samt FN-aktörer. 

I Sverige har Svenska FN-förbundet fortsatt vara en aktiv 
deltagare i DRK-nätverket som samlar ett 20-tal svenska 
civilsamhällesorganisationer – däribland några av våra 
riksorganisationer – som alla har partnersamarbeten 
i DRK. Vi har lämnat över samordningsuppdraget för 
nätverket som nu i stället har ett roterande ordförandeskap, 
vilket är ett både mer hållbart och inkluderande sätt att 
samarbeta kring våra gemensamma frågor. Under 2020 har 
nätverket haft fortsatt fokus på att ge rekommendationer till 
Sveriges nya strategi för långsiktigt utvecklingssamarbete 
med DRK. Regeringen tog beslut om den nya strategin i 
december och den innehåller en tydlig prioritering om att 
stärka civilsamhället i landet, vilket vi välkomnar. 

Under 2020 har vi inte kunnat besöka någon av våra 
internationella partner på grund av rådande pandemi och 
reserestriktioner och vi har därtill tvingats ställa in en 
workshop som partner bjudits till Sverige för att delta i. Som 
många andra har vi i stället fått utforska digitala sätt att 
samarbeta med och ge löpande stöd till våra systerförbund. 

Inom FN-förbundets internatio-
nella praktikantprogram sänder vi 
varje år ut fem till sju unga svenskar 
till våra systerförbund för att under 
fyra månader göra praktik förlagd 
till deras kontor. Förutom att det 
brukar vara en intressant och 
utvecklande erfarenhet för prakti-
kanten är det också värdefullt för 
Svenska FN-förbundet att ha repre-
sentanter på plats under så lång tid 
som ett sätt att ytterligare fördjupa 
våra partnerskap. Två personer 
kunde trots de globala omstän-

digheterna göra praktik hos FN-förbunden i Georgien och 
Tanzania under vårterminen 2020.

På det globala planet ingår Svenska FN-förbundet till-
sammans med över 100 andra i FN-förbundens världs-
federation WFUNA (World Federation of United Nations 
Associations). Utifrån vår gemensamma vision om ett 
starkare och effektivare 
FN arbetar vi tillsammans 
för att skapa ännu bättre 
förutsättningar för FN 
att möta globala utma-
ningar. Både WFUNA och 
Svenska FN-förbundet har 
konsultativ status i FN:s 
ekonomiska och sociala råd 
Ecosoc, vilket ger möjlig-
het att lägga fram förslag 
till rådet och delta som 
observatörer i officiella 
FN-möten och konferenser.

På regional nivå samverkar de europeiska FN-förbunden 
inom det europeiska nätverket WFUNA:s European UNA 
Network (EUNA). Syftet med nätverket är att underlätta 
samordning och informationsflöde kring aktiviteter och 
opinionsbildande arbete, att ha kontakter i Bryssel med 
företrädare för kommissionen och Europaparlamentet 
samt med FN-kontoret i Genève. Nätverket arbetar även 
aktivt för att starta nya FN-förbund och stärka redan 
befintliga. 

Generalsekreterarna i de nordiska FN-förbunden träf-
fades i Köpenhamn i januari samt har  genomfört ett antal 
digitala möten under hösten 2020. Med  anledning av pan-
demin gick det inte att genomföra fysiska möten under 
våren och hösten 2020. Svenska FN-förbundets ordfö-
rande Annelie Börjesson deltog tillsammans med tillför-
ordnade generalsekreteraren Eva Rundgren Forsberg i 

WFUNA:s  regionala möte 
i juni, där de europeiska 
FN-förbunden inbjuds för 
information och dialog. 
Vid vårt firande av att 
principen ”skyldighet att 
skydda” fyllde 15 år bjöd 
vi in de danska och norska 
FN-förbunden att vara 
medvärdar.

I november var Islands 
FN-förbund värd för det 
årliga generalsekreterar-/
ordförandemötet som 

genomfördes digitalt. Generalsekreterare Anna Hägg-
Sjöquist och ordförande Börjesson deltog från Sverige. I 
samband med detta möte genomfördes också parallella 
seminarier med tema skola och kommunikation för de 
nordiska handläggarna. Svenska FN-förbundet svarade 
för ett seminarium om hur vi i Norden kan bidra till att 
stärka våra syster förbund. Under året har de nordiska 
FN-förbunden intensifierat sin dialog och har, som en 
följd av pandemin, haft  månatliga avstämningar.   

“We have worked with many 
youngsters and an army of 200 

 volunteers has been formed which 
will grow. Those who learn from us 

pass their knowledge to others.”
Deltagare i AUNA:s kapacitets-

byggande program där unga  ledare 
 utbildas inom MR, demokrati, 

 jämställdhet med mera. 
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I likhet med Svenska FN-förbundets centrala organisation 
arbetar FN-föreningar, FN-distrikt, anslutna riksorga-
nisationer och enskilda medlemmar 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 
påverkansarbete kring våra fokusfrågor som vi gör idag. 
Under de första månaderna av 2020, innan coronaviruset 
slog till, pågick verksamheten som vanligt. Föreningar höll 
sedvanliga fysiska möten och företrädare för såväl kansli 
som styrelse besökte dem i syfte att motivera och stötta 
deras arbete.

Rörelsen finns i stora delar 
av Sverige och vi hade hela 
69 aktiva föreningar och 
åtta distrikt under 2020. 
Flera mötte dock stora 
utmaningar när de skulle 
arrangera årsmöten för 
sina medlemmar eftersom 
rådande pandemi och 
restriktioner gjorde det svårt 
eller omöjligt att ses fysiskt. 
Våra aktiva tvingades 
utforska nya sätt att arrang-
era årsmöten på – via telefon 
eller olika digitala verktyg.

När pandemin bröt ut innebar det även att flera av vårens 
planerade aktiviteter fick flyttas till hösten, i hopp om att 
det då skulle vara möjligt med fysiska möten. Det blev dock 
med tiden uppenbart att viruset inte skulle tillåta det och 
mycket tid lades på att planera om till digitala varianter 
eller alternativ som innebar att ett smittsäkert avstånd 
kunde säkerställas. Exempel på sådana initiativ var tipspro-
menader och utställningar.

Trots enträget arbete med att ställa om projektplaner för att 
kunna förverkliga dem blev det nödvändigt att ställa in hela 
13 av 32 projekt som sökt projektbidrag. Endast tre projekt 
kunde genomföras som planerat medan 16 justerades i 
enlighet med den nya verklighet som vi befinner oss i. De 
här siffrorna pekar på vilken enorm inverkan pandemin 

haft på vår rörelse. Det mycket populära miniprojektbidrag 
som förbundet erbjuder rörelsen har också använts i långt 
mindre utsträckning under 2020. Endast sju sådana projekt 
genomfördes, jämfört med 35 projekt 2019, vilket även detta 
visar på pandemins stora effekt på FN-rörelsen.

Mot denna bakgrund övergick FN-förbundets organi-
sationsenhet till digitala möten med rörelsen och tog 
samtidigt fram inspiration för och tips på hur man bedriver 
föreningsverksamhet på distans. För att underlätta för vår 
rörelse erbjöds det digitala verktyget Zoom kostnadsfritt till 

alla föreningar och distrikt. 
Tidigare planerade inspira-
tionsträffar för rörelsen blev 
i stället digitala utbildningar 
i Zoom.

Ett område som dessvärre 
har fått stå tillbaka under 
2020 är förbundets medlems-
strategi. Mål och satsningar 
sattes innan pandemin och 
den nya verkligheten tving-
ade kansliet att fokusera på 
den digitala omställningen 
och andra angelägenheter 
som behövde prioriteras i 

virusets kölvatten. Arbetet har inte stått stilla, men det har 
inte kommit lika långt som planerat.

Vart tredje år arrangeras FN-forum som är en större konfe-
rens där den svenska FN-rörelsen får tillfälle att mötas och 
diskutera aktuella FN-frågor. 2020 års upplaga fick anpassas 
efter läget och sändes live från en studio den 10 oktober. 
Programmet var fyllt av inspirerande inslag och gästades 
bland annat av de två kända veterandiplomaterna Staffan de 
Mistura och Jan Eliasson. Över 400 personer såg FN-forum 
och en stor majoritet var väldigt positiva till det nya digitala 
formatet.

Den 24 oktober 1945 trädde FN-stadgan i kraft vilket är 
bakgrunden till att vi varje år denna dag firar FN-dagen. 
Under de senaste åren har FN-förbundet arrangerat ett 
högtidligt FN-seminarium i Stockholms konserthus inför 

denna dag. Men 2020 var inget vanligt år och i spåren 
av pandemin valde vi att producera en film om FN:s 
75-årsjubileum med titeln FN 75 år – en bättre värld är 
möjlig. Den innehåller historiska tillbakablickar såväl 
som reflektioner över framtida utmaningar. Några av de 
medverkande är Kronprinsessan Victoria 
liksom FN-svenskarna Ulrika Modéer, 
Åsa Regnér och Charlotte Petri Gornitzka 
som samtliga har höga positioner i olika 
FN-organ. Från Utrikesdepartementets 
FN-enhet deltog enhetschefen Carl Skau 
i ett samtal med FN-förbundets männis-
korättsrådgivare Ellie Al-Kahwati (filmen 
kan ses på fn.se/75).

Till Årets FN-vän 2020 utsågs Rolf Ekéus, 
tidigare undergeneralsekreterare i FN 
och ordförande för den FN-kommission 
som övervakade massförstörelsevapen i 
Irak efter Gulfkriget. Årets FN-supporter 
blev Marianne Andersson från Vårgårda 
FN-förening. Till Årets FN-ungdom 
utsågs Felicia Sandin som varit engagerad 
i FN-rörelsen under många år, senast som 
ordförande för Umeå FN-förening och 
ambassadör för de globala målen.

Det är de yngre generationerna som 
kommer att tvingas handskas med 
konsekvenserna av tidigare generationers 
agerande. Därför är det viktigt för FN-förbundet att unga 
tidigt blir inkluderade i arbetet för en fredlig, rättvis och 
hållbar värld. Under pandemiåret 2020 har ungdomarna i 
FN-rörelsen varit katalysatorer för förändring och de har 
spelat en viktig roll i ansträngningarna för att ställa om 
verksamhet i stället för att ställa in.

Även om våra FN-föreningar arbetar mot samma mål 
om en bättre värld är det stor skillnad på hur klungan av 
aktiva medlemmar ser ut. I en del föreningar är de flesta 
aktiva äldre personer medan andra är helt ungdomsledda 
eller har blandade åldersgrupper. I ungefär hälften av dem 
finns det en ungdomsansvarig i styrelsen som ansvarar för 
att föreningen har en verksamhet som unga kan delta i. 

Ungdomsansvariga har i flera fall spelat en viktig roll under 
den digitala omställningen under 2020.

Varje år har kansliet genomfört regionala ungdomsansva-
rigträffar för att skapa ett forum för ungdomsansvariga 

att utbyta idéer och erfarenheter. På grund 
av pandemin kunde dessa inte genomföras 
fysiskt 2020 utan blev i stället en digital träff. 
Under denna beslutades att vi behöver arbeta 
mer för att stötta ungdomsansvariga i deras 
roll, vilket ledde till att vi skapade en grupp 
på Facebook som ungdomsansvariga kan 
använda som en plattform.

En viktig och central del av FN-förbundets 
ungdomsverksamhet är också den ungdoms-
konferens som kansliet årligen genomför. 
Den har samlat mellan 45 och 60 ungdoms-
medlemmar och det främsta syftet har 
varit att de ska få lära sig mer om globala 
frågor och samtidigt få verktyg för att 
kunna omvandla teori till engagemang och 
påverkan i praktiken. På grund av pandemin 
kunde inte ungdomskonferensen genomföras 
i fysisk form 2020. I stället genomförde kans-
liet den digitala sändningen UNg Agenda 
2020. Där gästades vi bland annat av kultur- 
och demokratiminister Amanda Lind, 
gruppchefen för Polismyndighetens demo-
krati- och hatbrottsgrupp i Stockholm Isak 

Isaksson Hjortzberg, nätaktivisten Danny Lam (som driver 
Instagramkontot TNKVRT) och Tsiko Khomasuridze som 
tidigare varit aktiv i georgiska FN-förbundet. Under sänd-
ningen pratade vi om hur unga kan bli delaktiga i demokra-
tiska processer och engagera sig för att påverka.

Sändningen skedde via FN-förbundets webbsida fn.se och 
hade över 2 000 individuella tittare. Den går att se i efter-
hand på fn.se/ungagenda. Efter sändningen bjöd vi in delta-
garna till en kickoff för att berätta mer om FN-förbundets 
verksamhet och hur unga kan ta sitt engagemang vidare hos 
oss. Drygt 60 personer deltog och flera av dem gick vidare 
genom att kontakta sin närmaste FN-förening för att fort-
sätta sitt engagemang.   

Den svenska FN-rörelsen 
Grundpelaren i den svenska FN-rörelsen är FN-förbundets medlemmar som oförtröttligt står upp för 
FN-tanken och arbetar lokalt runt om i landet för att sprida engagemang för globala frågor. Under 2020 
har coronapandemin inneburit en stor utmaning då den förhindrat de fysiska möten som traditionellt 
föreningsliv karaktäriseras av. Detta har inneburit svårigheter men även nya möjligheter och en 
imponerande digital omställning av vår folkrörelse.

”UNg Agenda 2020 var ett forum som 
verkligen behövdes. Visar minst sagt 

FN-förbundets roll i att ena människ-
or med olika bakgrunder och erfaren-
heter för att diskutera  nationella och 
globala utmaningar som vi löser bäst 

tillsammans! Bravo!”
Hamza Jamous, föreningsaktiv och 

 ambassadör för de globala målen 2020
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verkar för att öka kunskap, engagemang och förståelse för 
globala frågor. Priset är förutom ett diplom en plats på 
FN-förbundets studieresa till Genève. 

Pandemin innebar stora svårigheter för vår verksam-
het med FN-rollspel under 2020. Vårt nationella årliga 
FN-rollspel SweMUN (Sweden Model United Nations) 
kunde inte genomföras. Även många av FN-skolornas 
egna större FN-rollspel ställdes in, vilket många elever 

och lärare beklagade. På 
flera skolor har FN-rollspel 
blivit en viktig del av sko-
lans profil. Så många som 
25 FN-skolor hann genom-
föra egna FN-rollspel 
i början av året innan 
pandemin bröt ut. 

Under 2020 satsade 
vi på att ta fram nytt 

FN-rollspelsmaterial som skolorna kan använda i ett 
mindre klassrumsformat, bland annat ”Textilfabriken” 
som visar ILO:s viktiga arbete för bättre arbetsvillkor och 
ett uppdaterat material om Jemenkonflikten. Vi började 
även planera för att arrangera ett digitalt FN-rollspel 
om Jemen. Mycket uppskattat är att hyra ordföranden 
från vår ordförandepool och poolen fick 2020 flera nya 
 utbildade ordföranden. 

Tillsammans med ökad oro för klimatförändringarna kan 
pandemins oerhörda globala påverkan få många unga att 
tappa hoppet. Vår skolverksamhet har en viktig uppgift i 
att visa lärare och elever på möjligheten lösa dessa stora 
kriser om vi samarbetar globalt via FN och att vi tillsam-
mans kan och måste göra val som leder till en hållbar 
värld.  

Skolverksamheten

Svenska FN-förbundets skolverksamhet ställdes under 
2020 inför särskilda utmaningar när gymnasieskolorna 
från den 17 mars gick över till fjärr- och distansundervis-
ning under långa perioder på grund av pandemin. Vi fick 
omgående anpassa vårt utbud och ge skolorna mer stöd 
med extra digitalt material i deras tuffa situation. Vi erbjöd 
dem därför även ett nytt stort filmpaket med tolv olika 
filmer om globala frågor.

Under året hade vi 39 till 40 certifierade FN-skolor i ett 
pandemi-anpassat digitaliserat samarbete. En stor majori-
tet av skolorna hade under våren egna FN-elevföreningar 
som tillsammans nådde 6 000 till 9 000 elever varje gång 
Aktion FN arrangerades. Över 150 lärare har angett att de 
drar nytta av vårt pedagogiska material. Dessutom deltog 
över 1 400 elever på FN-skolorna i FN-rollspel om globala 
målen innan pandemin bröt ut.

För att möta skolornas behov av stöd i deras omställning 
erbjöds de att skjuta upp vissa aktiviteter till hösttermi-

nen. Skolorna fick även extra stöd via flera nya digitala 
aktiviteter, bland annat genomfördes Aktion FN digitalt 
och förbereddes tillsammans med eleverna i digitala 
kickoffer. 

Under 2020 har FN-skolorna arbetat med fyra Aktion 
FN-paket för att öka kunskap och engagemang för Agenda 
2030, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt fred och 
säkerhet.  

Årets första Aktion FN, med tema jämställdhet i anslut-
ning till kvinnodagen den 8 mars, hade SRHR som tema. 
Skolorna fick ett utställningsmaterial i form av sex affi-
scher. Eleverna uppmuntrades också att göra egna kreativa 
utställningsbidrag för att belysa vikten av sexuell och 
reproduktiv hälsa för ökad jämställdhet – såväl i Sverige 
som internationellt.    

I april genomfördes Aktion FN för fred i syfte att väcka 
engagemang för kärnvapennedrustning. Denna aktion fick 

dock inte så stor spridning eftersom skolorna hade fullt 
upp med att anpassa sig till distansundervisning. 

Inför FN-dagen i oktober hade många av skolorna åter 
undervisning på plats i sina lokaler och bättre möjlig-
het att genomföra Aktion FN. Många lärare valde att ta 
hjälp av lärarmaterialet och runt om i Sverige arbetade 
uppskattningsvis 5 000 elever inför FN-dagen med de 
globala målen. Samtidigt arrangerade många elever på 
olika FN-skolor Aktion FN 
utanför undervisningen 
och engagerade därigenom 
ytterligare tusentals elever 
som tog ställning för de 
mål de vill kämpa extra 
för under kommande år. 
Aktionen lyfte även pande-
mins negativa effekter för 
den globala utvecklingen 
och belyste bland annat hur 
länders förutsättningar att nå de globala målen kraftigt 
har försämrats.

Utöver Aktion FN för globala målen har många 
FN-elevföreningar på FN-skolorna arrangerat andra 
aktiviteter på temat. En elevförening har till exempel 
genomfört en temadag om de globala målen för hela 
skolan på FN-dagen. Andra elevaktiviteter under 2020 
var klädbytartorg, tipspromenad och filmvisning med 
diskussion om klädindustrins baksida. Under året har 
vi noterat att så många som 20 olika FN-skolor varit 
aktiva på FN-skolornas nya Instagramkonto. Kontot ger 
skolorna och oss möjlighet att både kommunicera direkt 
med varandra och att sprida varandras aktiviteter vidare 
i sociala medier. 

Årets fjärde och sista Aktion FN som arrangerades inför 
MR-dagen den 10 december uppmanade eleverna att ta 
ställning och agera tillsammans mot rasism. Eleverna 
spred budskapet via sociala medier samt arrangerade 
digitala träffar där de uppmärksammade frågan. 

FN-förbundets skolverksamhet lyfte också FN:s 75-årsju-
bileum på flera sätt under året, bland annat i ett under-
visningsmaterial inför FN-dagen som erbjöds lärare i för-
skola, grundskola och gymnasium. Genom detta material 
når vi en stor och bred målgrupp inom skolvärlden.

För att uppmärksamma det fantastiska arbete som 
sker ute på våra FN-skolor har FN-förbundet sedan 
2015 årligen delat ut utmärkelsen ”Årets FN-lärare”.  I 
slutet av april 2020 meddelade juryn att årets FN-lärare 
var Kathryn Boyer på Folkuniversitetets gymnasium 
i Trollhättan. Elever, skolledning och kollegor på 
FN-skolor kan nominera en lärare som inom ramen för 
FN-skola arbetar nyskapande eller långsiktigt och därmed 

Många elever och lärare drabbades hårt i sin skolvardag på grund av alla restriktioner under 
coronapandemin. Men engagemanget för globala frågor har också stärkts under året då pandemin blev 
en påminnelse om FN:s viktiga roll för våra möjligheter att tillsammans klara av globala kriser.  

”Detta är något man kan ha med sig 
livet ut. Otroligt lärorikt!”

Elev på en kickoff för FN-skolornas 
 FN-elevföreningar
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Insamling och kommunikation
Digitala kanaler för extern kommunikation blev under coronaåret 2020 ännu viktigare än tidigare för 
Svenska FN-förbundet. Mot bakgrund av växande hunger och fattigdom i pandemins kölvatten fick 
projekt Skolmat stå i centrum för både insamling och kommunikation – något som förstärktes 
ytterligare när det blev känt att vår samarbetspartner WFP skulle få Nobels fredspris.

Under 2020 har kommunikationsenheten jobbat konse-
kvent med att utveckla FN-förbundets digitala kanaler. 
Vi har satsat på att synas på ett mer strukturerat och 
planerat sätt med ambitionen att vara relevanta. Vi har 
arbetat med våra målgrupper i de olika kanalerna och 
försökt förstå vad det är som engagerar och gör oss 
intressanta för dem. Vi har fått bevis på att vi skapar 
intresse för FN-förbundet när vi lyfter relevanta ämnen 
på ett lättbegripligt sätt. Det leder till att engagemanget 
ökar genom besök på 
seminarier, nya med-
lemskap och besök på 
hemsidan. 

Fokus för insamlingen 
2020 har varit vårt 
projekt Skolmat. Det 
var ett val som framstod 
som alltmer självklart i 
takt med att pandemins 
effekt på utvecklingen i 
världen blev allt tydli-
gare. I Etiopien såväl som 
i många andra länder 
stängdes skolorna och 
vår partner WFP, FN:s 
livsmedelsprogram, fick ställa om sin planering för att få 
ut måltider till barnen. Vi formulerade ett insamlings-
brev som på ett enkelt sätt förklarade situationen och 
skickade det till våra medlemmar. 

Sedan kom hösten och WFP fick Nobels fredspris. Vi tog 
fram en engagerande sms-kampanj i syfte att samla in 
pengar till Skolmat och samtidigt öka kännedomen om 
FN-förbundets partnerskap med WFP. Här samarbetade 
vi med mästerkocken Sofia Henriksson som snickrade 
ihop en unik trerättersmeny och hjälpte oss att förverk-
liga kampanjen #fredsmiddag. Inför julen fokuserade vi 
på projektet Skolmat igen och uppmuntrade till att köpa 
skolmåltider, en ny produkt i vår webbshop. Vi hade också 
ett tätt samarbete med Stockholms FN-förening under 
hösten och hjälpte den att driva kampanjen ”Näring för 
framtiden” med syftet att motverka hunger, öka jämlikhet 
och fira FN:s 75-årsjubileum genom skolmatsprojektet.

Under året har vi även samlat in medel till våra andra projekt 
Flicka, Minor och vår katastrofinsamling till Syrien, om än i 
mindre skala än tidigare. Insatser har gjorts i samband med 
våra prioriterade FN-dagar under året och genom nedslag i 
sociala kanaler där vi med jämna mellanrum löpande berät-
tat om pandemins globala påverkan.

Vår företagspartner O’Learys meddelade under våren 
att man såg sig tvingad att avsluta samarbetet med 

FN-förbundet. Orsaken 
var pandemin som 
lett till permitteringar 
och nya strategier. 
Samarbetet med 
O’Learys har sedan 
starten 2012 resulte-
rat i över två miljoner 
skolmåltider och det har 
påverkat många barns 
liv till det bättre. Vi 
riktar ett stort tack till 
O’Learys för företagets 
engagemang i projektet 
Skolmat.

Ytterligare ett viktigt 
fokusområde för kommunikationsenheten har varit med-
lemsrekrytering. Vi tog fram tips och råd till föreningarna 
hur de kunde fortsätta rekrytera medlemmar digitalt. Under 
våren satsade vi på internationella dagen mot rasism som 
ett kampanjfönster. Vi utformade också en större kampanj, 
”Du behövs”, då vi såg en möjlighet under pandemin att lyfta 
våra frågor, engagera våra medlemmar och testa nya sätt att 
kommunicera i de olika kanalerna. Båda satsningarna under 
våren fokuserade på att hitta FN-förbundets relevans i varda-
gen och omvärlden. 

FN:s 75-årsdag i oktober var en stor händelse som gav oss 
tillfälle att kommunicera brett kring FN-frågor under en 
stor del av året. FN-rörelsens samlade aktiviteter på temat 
FN 75 år kulminerade kring FN-dagen med mängder av 
seminarier och andra typer av evenemang både centralt 
och runt om i landet. Jubileet uppmärksammades också av 
många andra aktörer. Ett exempel var riksdagens högtid-

lighållande där bland andra Ann Linde, Jan Eliasson och 
Gunilla Carlsson medverkade. FN-förbundet var inbjudet 
som en av panelisterna och Annelie Börjesson höll ett 
anförande. Firandet sändes på SVT Forum och på riks-
dagens hemsida. 

I våra digitala kanaler pågick rekryteringen av nya med-
lemmar dagligen under hösten. Vi satsade på att fånga upp 
omvärldshändelser som visade på orättvisor i världen och 
hur ett medlemskap i FN-förbundet kan bidra till att mot-
verka dessa orättvisor. Vi startade också en medlemsrekry-
teringstävling, ”Vän till vän”, riktad till enskilda medlem-
mar. Lojalitetsarbetet fick ta ett steg tillbaka till förmån för 
nyrekrytering under året och antalet avhopp var i linje med 
tidigare år. 

Den kanal som når alla förbundets medlemmar – lik-
som en mindre skara prenumeranter – är tidningen 
Världshorisont. Teman för årets fyra nummer var kvinnors 
rättigheter, fred och säkerhet, FN 75 år samt civilsamhäl-
lets demokratiska utrymme. En ny serie med faktablad om 
de globala målen lanserades i nummer 1/20.

Förbundets nya CRM-system ska vara ett stöd för bland 
annat medlemsvård och insamlingsaktiviteter. Systemets 

potential har ännu inte utnyttjats till fullo. I slutet av året 
startade därför en nysatsning på utbildning i och utveck-
ling av vårt CRM-system med föreningskontakter som 
prioriterat område.  

”Jag ville skapa den där lyxiga Nobel-
känslan genom att ta svenska traditio-

nella råvaror och smaker men  samtidigt 
lyfta in råvaror från bland annat 

 Mellanöstern, Sydamerika och Europa 
för att skapa känslan av gemenskap 

över alla gränser som FN har.”
Mästerkocken Sofia Henriksson om hur 

hon tänkte när hon skulle ta fram en 
unik meny för att fira WFP på Nobel-

dagen den 10 december.
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Styrelsen för Svenska FN-förbundet, 802000-9232, får härmed lämna årsredovisning för 2020. 
 
 

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.  
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.  
 
Den pågående Covid-19 pandemin har inneburit att vi fått ställa om stor del av vår verksamhet att 
genomföras digitalt under detta verksamhetsår. 
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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. 
 
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).  

Arbetet med det treåriga projektet Lika Unika Akademi har fortsatt under 2020. Principen om att 
ingen ska lämnas utanför är grundläggande för Agenda 2030 och inom projektet utbildas olika 
samhällsaktörer i hur funktionshinderfrågorna kan föras in i arbetet för ett hållbart samhälle.  

Fred, säkerhet och nedrustning  
Arbetet för FN:s förbud mot kärnvapen var högprioriterat 2020. I februari lämnade vi in en 
namninsamling med krav på svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud till utrikesminister Ann 
Linde. Svenska FN-förbundet hade bidragit med 5 860 namn av totalt 35 686 insamlade där 
Greenpeace, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska Läkare Mot Kärnvapen 
och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen deltagit. 
 
Inom området fred, säkerhet och nedrutsning bedriver FN-förbundet också sedan många år 
projektet Minor. Genom projektet samlas medel in som slussas vidare till FN:s 
minröjningsorganisation UNMAS (United Nations Mine Action Service).  

Principen ”skyldighet att skydda” (Responsibility to Protect, R2P) antogs av FN:s generalförsamling 
2005 och firade sålunda 15 år. Syftet med R2P är att skydda civila från folkmord, brott mot 
mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser. FN-förbundet uppmärksammade jubileet 
med ett webbinarium med bland andra Jan Eliasson, som var ordförande i generalförsamlingen vid 
beslutet 2005, och Dr Karen Smith som är FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare om R2P. 

 
Mänskliga rättigheter 
Under 2020 var de övergripande frågorna inom Svenska FN-förbundets arbete med mänskliga 
rättigheter (MR) att verka för ökat demokratiskt utrymme, kvinnors och flickors egenmakt och 
Sveriges åtaganden för att motverka rasdiskriminering. Särskilt fokus riktades mot 
demokratisatsningen i Sveriges utrikespolitik och mot att påverka staters positioner gentemot 
Sverige i MR-rådets allmänna länders granskning. 

För att främja flickors rättigheter samarbetar FN-förbundet sedan många år med FN:s 
befolkningsfond UNFPA och samlar genom vårt projekt Flicka in medel till UNFPA:s fältarbete mot 
barnäktenskap och könsstympning. De förödande konsekvenserna av pandemin för flickors 
rättigheter gör vårt stöd till UNFPA:s arbete viktigare än någonsin.  

Även FN-förbundet kursverksamhet har fått ställa om på grund av pandemin. Istället för fysiska 
heldagskurser om mänskliga rättigheter har flera digitala föreläsningsserier hållits under året. 
Intresset och uppslutningen har varit stort och vi har kunnat konstatera att omställningen till digital 
verksamhet även medfört vissa fördelar i form av ökad tillgänglighet. 
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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.  

Rörelsen finns i stora delar av Sverige och vi hade hela 69 aktiva föreningar, åtta distrikt samt 76 
riksorganisationer under 2020.  

Svenska FN-förbundets skolverksamhet ställdes under 2020 inför särskilda utmaningar när 
gymnasieskolorna gick över till fjärr- och distansundervisning under långa perioder på grund av 
pandemin. Vi fick omgående anpassa vårt utbud och ge skolorna mer stöd med extra digitalt 
material i deras tuffa situation.  
Under året hade vi 39 till 40 certifierade FN-skolor i ett pandemi-anpassat digitaliserat samarbete.  

Under 2020 har Svenska FN-förbundet bedrivit internationellt utvecklingssamarbete, finansierat av 
Sida genom Forum Civ, med fyra systerförbund i Armenien, Georgien, Tanzania och Demokratiska 
republiken Kongo. Inom ramen för vårt internationella program bidrar vi till genomförandet av 
Agenda 2030 med fokus på att stärka kunskap, aktivism och ledarskap inom civilsamhället som 
därmed kan utgöra en viktig kraft i arbetet för hållbar utveckling i våra samarbetsländer. Vårt 
internationella program är indelat i tre underprogram: inkluderande demokratisering i Georgien 
och Armenien, Agenda 2030 i Tanzania, och förtroendeskapande i Demokratiska republiken Kongo. 

På det globala planet ingår Svenska FN-förbundet tillsammans med över 100 andra i FN-
förbundens världsfederation WFUNA (World Federation of United Nations Associations). Utifrån 
vår gemensamma vision om ett starkare och effektivare FN arbetar vi tillsammans för att skapa 
ännu bättre förutsättningar för FN att möta globala utmaningar. 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 i officiella FN-möten och konferenser. 

”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. 

Glokala Sverige började som ett treårigt projekt 2018 - 2020. Tack vare förnyat förtroende och 
anslag från Sida kommer arbetet att fortsätta 2021 - 2023.  
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Insamlingsverksamhet  
Svenska FN-förbundet bedrev under 2020 insamling till särskilt utvalda FN-projekt i fält. 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 2020 samlat in totalt 1 448 tkr (2 317 tkr föregående år) via 
förbundets 90-konto, plusgiro 90 05 63-8. 
 
Under 2020 betalades det ut 1 104 tkr (föregående år 838 tkr) till fält, varav 1 104 tkr (föregående 
år 594 tkr) avser ändamålsbestämda medel från tidigare år.   
 
Förbundet är medlem i Giva Sverige, branschorganisation för tryggt givande. Kodrapport har 
upprättats för 2020 och inlämnats 2020 samt effektrapport har upprättats för 2020.    

 
Medlemsutveckling  
Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet 5 178 medlemmar (4 683 under föregående år)  
Det innebär en ökning med 495 betalande medlemmar jämfört med föregående år. 
 
Vid årsskiftet fanns 8 (föregående år 7) aktiva FN-distrikt och 69 (föregående år 73) aktiva FN-
föreningar runt om i landet. Dessutom var 76 riksorganisationer (78 föregående år) medlemmar i 
Svenska FN-förbundet.  
 

Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet 
Förbundsstyrelsen har under året haft sju sammanträden. 
 
Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har under året haft 8 
sammanträden. 
 
Tidigare generalsekreterare Petra Hallebrant slutade sin anställning den 20 december 2019 och Eva 
Rundgren Forsberg har varit tf generalsekreterare under rekryteringen av ny generalsekreterare. 
Anna Hägg-Sjöquist tillträdde som ny generalsekreterare i augusti 2020. 
 
Bitr generalsekreterare Eva Rundgren Forsberg och generalsekreterare  
Anna Hägg-Sjöquist, som började i augusti, har varit adjungerade till styrelsens och 
arbetsutskottets sammanträden.  
 
 

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, 
Anna Kläppe samt Gertrud Åström.  
 
 

Övriga ordinarie ledamöter 
Kiomars Heydar, Nasra Ali, Rasmus Isaksson, Frida Lind, Sebastian Qvist, Véronique Simon,  
Petter Ölmunger och Sofia Strinnholm. 
 

Styrelsens suppleanter 
Vid kongressen beslutades att styrelsen inte ska ha några suppleanter. Styrelsen är beslutsför vid 7 
närvarande av de 13. 
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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. Hösten 2020 slutade revisor Thomas Lönnström på Ernst & Young och Rebecca Ersryd tog 
över rollen som ordinarie revisor. 
 

Kansli 
Förbundet har lokal på Skolgränd 2 på Södermalm i Stockholm. Under 2020 arbetade i medeltal 33 
(föregående år 29) anställda på Svenska FN-förbundet. Förbundet tog under året emot ett flertal 
praktikanter. Arbetet på kansliet skedde under ledning av tf generalsekreterare Eva Rundgren 
Forsberg och generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist från augusti.  
 
 

Ekonomi  
 
Intäkter, kostnader och resultat 
Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till 40 211 tkr (39 890 tkr föregående år). En stor del av 
verksamheten finansierades genom organisationsstödet från Sida respektive Utrikesdepartementet 
(UD) på totalt 22 150 tkr (22 140 tkr föregående år). För särskilda informations- och 
utvecklingsprojekt erhölls bidrag från Sida, ForumCiv och Allmänna arvsfonden på totalt 13 384 tkr 
(10 768 tkr).  
Årets resultat blev ett överskott på 290 tkr (585 tkr i underskott föregående år).  
 
Nyckeltal enligt Svensk Insamlingskontroll (SIK) 
Svenska FN-förbundets administrations- och insamlingskostnader/totala intäkter är 19 % (22% 
föregående år) och uppfyller därmed det krav som Svensk Insamlingskontroll ställer.  
Förbundets ändamålskostnader/totala intäkter under året är 81% (79% föregående år). 
Svenska FN-förbundet har under året betalat ut föregående års insamlade medel om 1 104 tkr ut 
till fält. Årets insamlade medel är reserverade över det egna kapitalet för utbetalning 2021. 

 
Balansräkningen 
Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen 19 355 tkr (13 748 tkr föregående år). En stor del 
av förbundets balansomslutning är erhållna medel under 2020 som främst avser projektbidrag och 
avgifter från FN-skolor som periodiserats till 2021. 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.  
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Väsentliga händelser 
 
Under 2020 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.  
Tack vare förnyat förtroende och anslag från Sida kommer arbetet att fortsätta 2021-2023. 
 
I augusti tillträdde ny generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist. 
 
Styrelseledamoten Gertrud Åström utträde ur styrelsen den 28 mars 2021. 
 
 

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.  
 
Vår företagspartner O’Learys meddelade under våren att man såg sig tvingad att avsluta 
samarbetet med FN-förbundet. Orsaken var pandemin som lett till permitteringar och nya 
strategier. Samarbetet med O’Learys har sedan starten 2012 resulterat i över två miljoner 
skolmåltider och det har påverkat många barns liv till det bättre.  
 
 

Framtiden 

Svenska FN-förbundets målsättning är att fortsätta att stärka och utveckla verksamheten utifrån 
verksamhetsplanen för 2019 - 2021.  
 
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. 
 
I februari 2021 meddelades att Anna-Hägg Sjöquist slutar sin tjänst som förbundets 
generalsekreterare i maj 2021. Rekrytering av ny generalsekreterare har påbörjats. 
 
 

Flerårsöversikt 
 2020 2019 2018 2017 

Totala intäkter 40 210 664 39 890 130 40 519 595 36 620 029 

Resultat efter finansiella poster 290 225 -585 237 -2 017 176 4 674 852 

Soliditet 19,9% 25,9% 23,7% 38,3% 

 
 
För mer information om förbundets verksamhet och projekt hänvisas till verksamhetsberättelsen 
2020 och till Svenska FN-förbundets hemsida www.fn.se. 
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Resultaträkning Belopp i kr 

 
  2020 2019 

    
Verksamhetsintäkter    
Medlemsintäkter 3 714 853      619 667      

Försäljning och deltagaravgifter  2 417 643 3 224 063 
Anslag, bidrag och projektintäkter 4 35 534 018 33 655 360 
Insamlade medel 5 1 448 009 2 317 748 
Övriga rörelseintäkter   96 141 73 293 
    
Summa verksamhetsintäkter  40 210 664 39 890 130 
    

Verksamhetskostnader    

Ändamålskostnader 6,6,7
,8 

-32 460 574 -31 589 587 

Insamlingskostnader 66,8 -679 407 -1 252 817 
Administrationskostnader 66,8 -6 774 725 -7 628 522 
    
Summa verksamhetskostnader  - 39 914 706 - 40 470 926 
    
Verksamhetsresultat  295 958  -580 796  
    
Resultat från finansiella poster    

    
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

9 -5 733 -4 441 

    
Summa finansiella poster  - 5 733 - 4 441 
    

Årets resultat  290 225  -585 237  

Fördelningen av årets resultat    
Årets resultat enligt resultaträkningen  290 225 -585 237 -2 017 176 

Ändamålsbestämning av medel  -841 391 -1 100 797 -597 695 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  1 104 347 954 180 2 510 176 
Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital  

 553 181 -731 854 -104 695 
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Balansräkning Belopp i kr 
  2020-12-31 2019-12-31  

TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar 

 

    

Inventarier 10 375 594 205 841  
Summa anläggningstillgångar  375 594 205 841  
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager  328 612 97 993  
Kundfordringar  70 772 156 800  
Övriga kortfristiga fordringar  82 676 40 364  
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 11 622 488 1 193 366  
     
Kassa och bank  17 875 031 12 054 424  
     
Summa omsättningstillgångar  18 979 579 13 542 947  
     
SUMMA TILLGÅNGAR  19 355 172 13 748 788  
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     
 

Ändamålsbestämda medel, Flicka  171 359 261 696  
Ändamålsbestämda medel, Skolmat  400 000 829 695  
Ändamålsbestämda medel, Minor  250 000 0  
Ändamålsbestämda medel, Katastrof  20 032 12 956  
Ändamålsbestämda medel, investeringar  513 096 513 096  
Balanserat kapital  2 500 696 1 947 514  
  3 855 183 3 564 957  
     
Kortfristiga skulder     
     
Leverantörsskulder  2 225 810 470 801  
Erhållna, ej utnyttjade medel 12 6 853 395 3 965 106  
Skatteskuld (löneskatt)  435 860 408 499  
Övriga kortfristiga skulder 13 1 156 492 1 689 783  
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 14 4 828 433 3 649 642  
     
Summa kortfristiga skulder  15 499 990 10 183 831  
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 355 172 13 748 788  

 
 
 
 

 
                     
 
                  
    
  



9 

 

 

Svenska FN-förbundet 
802000-9232 
 
 
 

Förändring av eget kapital  
 
 
 

  Ändamålsbestämda medel   Totalt  

  Flicka Skolmat Minor Katastrof Investeringar* 
Balanserat 
kapital  

Eget 
kapital  

Ingående 
balans (kr) 

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

Årets 
resultat (kr) 

          290 225   

Omföring till 
ändamåls-
bestämda 
medel (kr) 

171 359 400 000 250 000 20 032   -841 391   

Utnyttjande 
(kr) 

-261 696 -829 695   -12 956   1 104 347   

Nyttjat från 
balanserat 
kapital (kr) 

              

Utgående 
balans (kr) 

171 359 400 000 250 000 20 032 513 096 2 500 696 3 855 183 

 
 
*Svenska FN-förbundet har investerat i ett nytt CRM-system samt gjort en större satsning på kommunikation och skola. 
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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 Giva Sveriges 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.  
 
 



11 

 

 
 

Svenska FN-förbundet 
802000-9232 
 
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.  
 

Omräkning av utländsk valuta  
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
 
Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist som tillträdde i augusti 2020 avgår som 
generalsekreterare i maj 2021. 
 

 
Not 3 Medlemsintäkter 2020 2019 
Medlemsintäkter, enskilda personer 463 153 340 567 
Medlemsintäkter, riksorganisationer 251 700 279 100 
Summa 714 853 619 667 

 
Not 4 Anslag, bidrag och projektintäkter 2020 2019 
Sida 24 491 042 23 708 435 
Forum Syd 6 349 585 6 328 144 
UD 2 650 000 2 871 725 
Allmänna arvsfonden 2 029 891 375 655 
Andra bidrag och anslag 13 500 371 401 
Summa 35 534 018 33 655 360 

 

Not 5 Insamlade medel  2020 2019 
Insamlade medel från privatpersoner 968 449 1 647 564 
Insamlade medel från företag och organisationer 479 560 670 184 
Summa 1 448 009 2 317 748 

   

Not 6 Leasingavgifter 2020 2019 
Kostnadsförda leasingavgifter avs. operationella leasingavtal -1 570 996 -1 545 539 
   
Svenska FN-förbundet innehar inga leasingavtal som är bundna till 1-5 år. 
 

 
 

 

Not 7 Återbetalning till ForumCiv 2020 2019 
Förändring av skuld till ForumCiv 123 694 -1 326 000 
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Not 8 Medelantalet anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen 

 
2020 

 
2019 

Medeltal anställda   
Kvinnor 25 24 
Män 8 5 
Summa 33 29 
   
Styrelse   
Kvinnor 7 7 
Män 6 6 
Summa 13 13 
 
 

  

Löner och andra ersättningar   
Generalsekreteraren 321 973 832 777 
Förbundsordföranden 567 600 558 000 
Styrelseledamöter (ersättning för förlorad arbetsförtjänst) 18 873 22 201 
Övriga anställda 14 250 979 11 993 608 
Summa 15 159 424 13 406 586 
   
Sociala kostnader   
Arbetsgivaravgifter 4 197 785 4 271 099 
Pensionskostnader och avtalsförsäkringar 1 265 688 1 162 988 
Summa 5 463 473 5 434 087 
   
   

Av pensionskostnaderna avser 97 970 kr (224 064 kr) organisationens styrelse och generalsekreterare. 
Pensionsplan för personal är enligt gällande kollektivavtal. 
 
Ny generalsekreterare tillträdde i augusti. Svenska FN-förbundet har träffat avtal med generalsekreteraren 
om en uppsägningstid utan arbetsplikt på 3 månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida.  
 
 
Sjukfrånvaro med mera 
Under 2020 har den totala sjukfrånvaron, i procent av arbetstiden, uppgått till 3,55% (föregående år 8,56%). 
Sjukfrånvaron över 60 kalenderdagar av total sjukfrånvaro uppgår till 48,14% (72,1%) 
 
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. 

 
 

Not 9 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019 
Räntekostnader - 5 733 - 4 441 
Summa - 5 733 - 4 441 
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Not 10 Inventarier 2020 2019 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 1 689 589 1 429 903 
Årets nyanskaffningar 347 102 259 686 
Årets utrangeringar   
Ackumulerat vid årets slut 2 036 691 1 689 589 
   
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början - 1 483 747 - 1 364 468 
Årets avskrivningar - 177 350 - 119 279 
Årets utrangeringar   
Ackumulerat vid årets slut - 1 661 097 - 1 483 747 
Utgående restvärde för inventarier 375 594 205 841 
   

 
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020 2019 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 323 844 1 114 567 
Förutbetalda hyror 298 644 298 263 
Summa 622 488 1 412 830 
 
 
 

  

Not 12 Erhållna ej utnyttjade medel 2020 2019 
Sida 5 432 263 3 173 305 
Forum Civ 885 118 791 801 
Allmänna arvsfonden 536 014  
Summa 6 853 395 3 965 106 
   
Av erhållna ej utnyttjade medel avser 6 853 395 kr förskott för år 
2021. 

  

  
 

Not 13 Övriga kortfristiga skulder 2020 2019 
Forum Civ 794 284  1 326 000 
Personalskatter 326 687 332 769 
Vilande FN-föreningar 35 521 31 014 
Summa 1 156 492 1 689 783 
   
Skulden till Forum Civ avser kvarstående återbetalningar för 
2021 och 2022 avseende avslutat samarbete med FN-förbundet i 
Zimbabwe. 

  

 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020 2019 
Förutbetald intäkt, FN-skolor 1 320 000 1 200 000 
Semesterlöneskuld 1 689 230 949 069 
Övriga upplupna kostnader 1 402 161 1 081 943 
Upplupna sociala avgifter 417 042 418 630 
Summa 4 828 433 3 649 642 
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