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Måldokument för Svenska FN-förbundet 2022-2024 

Vision 
 
Vår vision är en hållbar, fredlig och rättvis värld. 
 
Mål 
 
Vårt mål är att verka för ett bättre och starkare FN samt genomförandet av Agenda 2030.  
 
Vårt uppdrag 
 
Vårt uppdrag är att i Sverige vara rörelsen för ett starkare och bättre FN samt att bidra till en 
stark global FN-rörelse.  
  
Ett starkare och bättre FN 
 
Förenta Nationerna är unik som den enda multilaterala organisationen i vilken nästan alla 
världens länder är representerade. Sedan 1945 har samarbetet i FN bidragit till en mer säker, 
trygg och rättvis värld. Fortfarande finns en rad problem som måste lösas. Behovet av stöd 
för multilateralismen och det globala samarbetet i FN är därför stort både i Sverige och 
internationellt.  
 
Ett starkare FN krävs för att möta gemensamma utmaningar och ta sig an nya möjligheter. 
Ett bättre FN är ett FN som är mer transparent, effektivt, öppet och relevant för människor i 
medlemsländerna. För att reformera och bygga ett bättre och starkare FN krävs 
medlemmarnas politiska, ekonomiska och militära stöd i enlighet med vad som sägs i FN-
stadgan. 
 
Svenska FN-förbundet samarbetar med FN-förbund i andra länder och är medlem i FN-
förbundens världsfederation, WFUNA. Världens FN-förbund har en viktig uppgift att 
informera, sprida kunskap om FN-arbetet och arbeta med FN-relaterade frågor tillsammans 
med FN-organisationer och civilsamhällesaktörer.  
 
Målet med vårt internationella samarbete är att den globala FN-rörelsen stärks i syfte att 
främja mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fredliga samhällen i våra partnerländer. 
Civilsamhället och den globala FN-rörelsen har också en viktig uppgift att bistå FN i 
granskningen av regeringarnas efterlevnad av olika FN-överenskommelser.  
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Rörelsen i Sverige för ett starkt FN  

Svenska FN-förbundet engagerar en bred FN-rörelse som består av enskilda medlemmar, lokala 
FN-föreningar, regionala FN-distrikt, civilsamhällesorganisationer, FN-skolor och andra aktörer 
som bidrar i vårt arbete och till våra övergripande mål. Vi samarbetar med myndigheter och 
beslutsfattare, FN-organisationer och andra FN-relaterade organisationer samt i flera nätverk. 

Svenska FN-förbundets högsta beslutande organ är kongressen som samlas vart tredje år. 
FN-förbundets styrelse har som uppgift att mellan kongresserna leda rörelsen utifrån det 
måldokument som kongressen antar. 
 
Tre FN-pelare och Agenda 2030 
 
Svenska FN-förbundets verksamhet baseras på FN:s tre huvudpelare utveckling, fred och 
säkerhet och mänskliga rättigheter. Vår verksamhet har sin utgångspunkt även i Agenda 
2030 och de 17 globala målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.  
 
Våra gemensamma mål för 2022-2024  
 
Under verksamhetsperioden 2022-2024 ska vi tillsammans, med utgångspunkt i Agenda 
2030, bidra till ett starkare och bättre FN samt stärka och utveckla den svenska FN-rörelsen 
genom att:  
 

• bedriva opinionsbildning och påverkansarbete i frågor som rör mänsklig säkerhet 
(grova krigsförbrytelser samt kärnvapen och andra synnerligen inhumana vapen), 
utveckling (klimat samt jämlikhet) och mänskliga rättigheter (antirasism, flickors och 
kvinnors rättigheter samt demokrati) 
 

• mobilisera och engagera fler att bli medlemmar eller på annat sätt bidra till vårt 
arbete och till de FN-organisationer vi samarbetar med 
 

• stärka engagemanget på lokal och regional nivå genom att etablera samarbete mellan 
FN-föreningar, skolor samt kommuner och regioner som är engagerade i Glokala Sverige 
 

• stärka kunskapen om FN bland unga genom att etablera samarbeten med skolor på 
alla nivåer 
 

• anpassa FN-förbundets arbetsformer till de krav på digitalisering som ställs av hänsyn 
till hållbar utveckling, pandemier och nya engagemangsformer 

 
• initiera och föra ut en diskussion i förbundet om hur FN kan göras mer demokratiskt 

och effektivt. 


