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Omslagsbild: Svenska FN-förbundet

En rörelse för ett
bättre och starkare FN
2021 har varit ett speciellt år på många sätt. Utmaningarna har varit många
men samtidigt har engagemanget i vår rörelse varit stort.
När pandemin gick in på sitt andra år stod
FN-rörelsen redo. Med lärdomar från föregående
år i bagaget fortsatte omställningsresan för att
anpassa verksamheten till de rådande förutsättningarna, med gott resultat. Det har skett en viss
minskning av antalet medlemmar men också en
liten ökning av antalet aktiva föreningar. Vi har
också sett med vilken kraft vår rörelse fortsatt
sitt engagerade arbete för ett starkare FN och
en bättre värld i en tid där behovet av globalt
s amarbete har varit enormt.

och aldrig förr har målsättningarna i Agenda 2030
känts så långt borta. Behovet av stöd för multilateralismen och det globala samarbetet i FN är därför
större än någonsin, både i Sverige och internationellt.
Här har såväl Svenska FN-förbundet som våra systerförbund i världen en unik och viktig roll att spela.
Trots utmaningarna är det glädjande att få avsluta
verksamhetsperioden 2019–2021 med vetskapen om
att vi har gjort skillnad. Genom vår verksamhet har
vi ökat kunskapen och engagemanget för våra frågor
bland tusentals individer. Det är vad vi berättar om
i den här rapporten som innehåller en kombinerad
verksamhetsberättelse och effektrapport samt vår
årsredovisning för 2021.

Förenta Nationerna är unik som den enda
multilaterala organisation där så gott som alla
världens länder är representerade. Sedan 1945 har
samarbetet i FN bidragit till en mer säker, hållbar
och rättvis värld. Genom coronapandemin för
ändrades dock världen så som vi hittills känt den.
I en handvändning raderades många av de utvecklingsresultat som uppnåtts de senaste decennierna

Vi vill med detta rikta ett stort tack till vår rörelse,
våra givare och våra samarbetspartner som har varit
med och bidragit till årets resultat; ert e ngagemang
och stöd gör skillnad!

Annelie Börjesson
ordförande

Cecilia Tengroth
generalsekreterare
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1. Rapportens upplägg
och dess avgränsningar
I den här delen av rapporten presenteras Svenska FN-förbundets arbete och resultat under 2021 i en
kombinerad verksamhetsberättelse och effektrapport. Syftet är inte att presentera all vår verksamhet utan
vi har valt att lyfta olika exempel som bidragit till våra mål inom hållbar utveckling, fred och säkerhet,
samt mänskliga rättigheter.
I rapporten beskriver vi resultat och effekter av den
verksamhet vi bedriver i Sverige och tillsammans
med våra systerförbund i Tanzania, Georgien,
Armenien och Demokratiska republiken Kongo.
Vi presenterar också vår insamlingsverksamhet
och resultat från våra FN-partners arbete i fält.

skolgång – är viktiga exempel på hur FN arbetar
för de som är mest utsatta och för att säkra att vi
når de globala målen för hållbar utveckling. Detta
arbete tar plats i bland annat Etiopien och Irak.
Våra insamlade medel är ett bidrag till insatserna
i fält och finansierar en del av dem. Dock är det
svårt att beräkna hur stor andel av resultaten som
FN-förbundet och våra givare har bidragit till. I
den här rapporten berättar vi om det arbete och
de resultat som vi har bidragit till.

Huvuddelen av den insamling som FN-förbundet
bedriver kanaliseras till våra samarbetspartner i
fält. De utvalda FN-projekt vi stödjer – som röjer
minor, stoppar barnäktenskap och främjar barns
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2. Det här är
Svenska FN-förbundet
Svenska FN-förbundet är en svensk folkrörelse. Vi är en ideell organisation vars uppdrag är att verka
för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN.
FN-förbundet har (per den 31 december 2021)
4 954 individuella medlemmar och 74 anslutna
riksorganisationer. Vi har 78 aktiva lokala FN-
föreningar och regionala FN-distrikt som bedriver
verksamhet över hela landet. Vi samarbetar även
internationellt med andra FN-förbund. Vi ingår i
WFUNA, en internationell federation av nationella
FN-förbund i över 100 länder.

grund att stå på. Världens FN-förbund finns till
på uppmaning och uppmuntran av FN:s general
församling och har en unik koppling till FN-
systemet. FN-förbunden är dock fristående från
FN och kan sägas utgöra en länk mellan FN och
folken i FN:s medlemsstater.
Svenska FN-förbundets vision är en värld där de
mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade
konflikter förebyggs, där det råder social och
ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar. En väsentlig del av vår verksamhet kretsar
kring Agenda 2030 med de 17 globala målen för
hållbar utveckling.

Svenska FN-förbundet har med nuvarande namn
funnits sedan 1957 men organisationens rötter går
tillbaka ända till 1929 då Svenska Föreningen för
Nationernas Förbund bildades. Vi är en demokratisk folkrörelse med en gedigen organisatorisk
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3. Så här styrs vi
Medlemmarna utgör grunden för Svenska FN-förbundets verksamhet. Kongressen är vårt högsta
beslutande organ, och vart tredje år beslutar den om förbundsstyrelse, förbundsordförande, övergripande
mål och verksamhetsinriktning.
På kongressen i Örebro 2018 valdes den förbundsstyrelse som leddes av ordförande Annelie
Börjesson fram till och med juni 2021. Kongressen
antog ett måldokument som sedan utmynnade
i en verksamhetsplan för perioden 2019–2021.
Dessa dokument beskriver FN-förbundets vision,

uppdrag, mål, prioriterade sakfrågor, metoder
samt målgrupper för verksamhetsperioden. I juni
2021 hölls en digital kongress där vår nuvarande
förbundsstyrelse valdes. Annelie Börjesson är
fortsatt förbundsordförande.
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3.1 VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL

Vår verksamhet baseras på FN:s tre huvudpelare: hållbar utveckling, fred och säkerhet,
och mänskliga rättigheter. De övergripande
målen inom de tre pelarna definierades
under verksamhetsperioden så här:

FRED OCH SÄKERHET
• Förenta Nationerna har ett tydligt
fokus på mänsklig säkerhet.
• Sverige tar ett ökat ansvar för FN:s
fredsarbete.
• Sverige kopplar det fredsbyggande
arbetet till Agenda 2030.

HÅLLBAR UTVECKLING
• Förenta Nationerna har ett effektivt och
relevant utvecklingssamarbete.
• Sverige är en stark och reformdrivande
aktör inom FN:s utvecklingssamarbete.
• Sverige är ett föregångsland när det gäller
att både nationellt och internationellt
bidra till att Agenda 2030 och de
globala målen uppnås genom att ha
en samstämmig p
 olitik som bidrar
till hållbar utveckling.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
• Förenta Nationerna har ett effektivt och
relevant arbete för mänskliga rättigheter.
• Sverige efterlever sina konventionsåtaganden inom området mänskliga
rättigheter.
• Agenda 2030 genomsyrar Sveriges
arbete med mänskliga rättigheter.

3.2 FN-FÖRBUNDETS ORGANISATION OCH BESLUTSORDNING

Styrelse

Kongressen hålls
vart tredje år och är
förbundets högsta
beslutande organ.

FN-skolor, givare och
företagspartner

KONGRESS

Kan
sli

7 FNdistrikt

r

ione
isat

rgan

ikso

74 r

71 FN-föreningar

Cirka 4 954 individuella medlemmar
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3.3 VAD VILL VI UPPNÅ? VÅR STYRMODELL OCH FÖRÄNDRINGSTEORI

VÅR STYRMODELL
Styrmodellen beskrivs i vår verksamhetsplan för 2019–2021 och visar hur organisationen varit
uppbyggd för att nå våra mål under perioden.
MEDLEMMAR VIA FÖRENINGAR, DISTRIKT OCH RIKSORGANISATIONER
KONGRESS
FÖRBUNDSSTYRELSE
ÖVERGRIPANDE MÅLDOKUMENT OCH VP

Insamling privat/
företag
Medlemshantering/
aktivering

Projekt
(Agenda 2030,
Säkerhetsrådet,
Skolmat mfl)

Nyhetsbrev

Givarservice

Ungdomar

Skolor

Ambassadörer

Kunskapsspridning/
kommunikation

Världskoll.se

Infojour

Opinionsbildning/påverkan
och granskning

Världshorisont

Kommunikationsplattform

Marknadsföring

Program
(Utveckling,
MR, Fred &
Säkerhet)

Försäljning
Press

Stöd internat. program
gnm systerförbund
IT
Ekonomi, HRF och Administration (Kontor)

VÅR DELMÅLSMODELL
Utifrån denna modell har vi under perioden satt mätbara delmål i form av kunskapsmål, attitydmål och
beteendemål och följt upp vilken förändring vi bidragit till inom våra målgrupper och frågeområden.

KUNNA
...GE KUNSKAP

KÄNNA TILL

?

VETA ALLT

TYCKA
...PÅVERKA ATTITYD

ACCEPTERA

?

BRINNA FÖR

GÖRA
...ÄNDRA BETEENDE

PRÖVA NÅGOT ENKELT

?
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4. Så här arbetar vi
Utifrån Svenska FN-förbundets uppdrag att verka för ett bättre och starkare FN har vi under
verksamhetsperioden arbetat med olika metoder gentemot olika målgrupper. Våra medlemmar
har varit viktiga för att sprida information och engagera målgrupper i hela landet.
Huvudsakliga målgrupper för vår verksamhet
har under verksamhetsperioden varit:
• Politiker, beslutsfattare och myndighets
representanter,
• opinionsbildare,
• företagspartner,
• lärare,
• ungdomar och elever,
• privata givare,
• anslutna och potentiella riksorganisationer
samt
• individuella medlemmar, som även är indelade
i lokala FN-föreningar och FN-distrikt.

4.1 VÅRA METODER
Vi har under verksamhetsperioden huvudsakligen
arbetat med fem metoder:
• Utbildning och information,
• granskning av Sveriges efterlevnad av sina
åtaganden gentemot FN,
• opinionsbildning,
• stöd till FN:s fältarbete samt
• internationellt samarbete genom våra
systerförbund.

Utöver dessa prioriterade målgrupper har vi
även nått ytterligare målgrupper genom till
exempel våra projekt Glokala Sverige och
Lika Unika A kademi.

4.2 VÅRA MÅLGRUPPER OCH
VIDAREFÖRMEDLARE
Vi har ett väl fungerande nätverk av FN-föreningar,
FN-distrikt, FN-skolor, riksorganisationer samt
kommuner och regioner som grund för vår verksamhet. Genom vår breda förankring når vi ut till
många personer i Sverige. Flera av våra målgrupper
är även i sin tur vidareförmedlare av våra frågor
och är själva aktiva med att sprida kunskap och
arbeta med påverkansarbete i regional eller
lokal kontext.

4.3 VÅR KAPACITET
FN-förbundet har under 2021 haft 33 anställda.
Olika avdelningar och enheter har ansvar för
olika kanaler, metoder och utvalda målgrupper,
och samlas i ett gemensamt arbete för att bidra till
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våra resultatmål. Vi arbetar långsiktigt med våra
övergripande mål för ett bättre och starkare FN.

Uppföljningen har under 2021 skett löpande och
med gemensamma kvartalsrapporteringar då vi
utvärderat måluppfyllelse samt analyserat förändringsbehov och hur vi bäst använder våra resurser
framåt. Genom utvärderingsmetoder såsom
enkäter, mediabevakning, analys av politisk debatt
och intervjuer säkerställer vi att vi når effekt av vår
verksamhet.

Vi har lång erfarenhet av att skapa förändring
inom våra frågeområden. Vi har god möjlighet
att mobilisera och inspirera till samverkan mellan
olika samhällsaktörer. Vår organisation åtnjuter
hög trovärdighet och har en unik roll i det svenska
samhället genom sin koppling till FN.

En del av vår verksamhet bedrivs genom vidare
förmedling. Det kan till exempel innebära att
vi förser våra vidareförmedlare med bidrag,
utbildning, verktyg eller insamlade medel för
att de i sin tur ska nå ut till fler målgrupper. Ett
sådant e xempel under 2021 har varit att vi, med
hjälp av hela FN-rörelsen, samlat in pengar till
våra FN-partner. De är därefter ansvariga för
att a nvända dessa medel för att implementera
projekt i fält. Som uppföljning på detta arbete får
vi, i enlighet med avtal, kontinuerligt berättelser
från fält som lyfter de människor som påverkas
positivt av projekten samt rapporter efter avslutad
projektperiod. Genom rapporterna får vi veta hur
projekten framskrider och vilken effekt arbetet har.
I vissa fall kan resultaten omskrivas i l ättbegripliga
kvantitativa termer, såsom antalet utdelade skolmåltider eller kvadratmeter minerad mark som
röjts. I andra fall är resultaten mer långsiktiga och
kvalitativa, som när det handlar om att förändra
normer och beteenden.

Vi har även länge samarbetat med våra implementerande partner i fält, både olika FN-partner och
våra systerförbund.

4.4 VÅRT ARBETE MED RESULTAT
STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
FN-förbundet arbetar systematiskt med års
planering och -uppföljning genom att bryta ner
verksamhetsplanen i mindre projekt. I årsplanerna
konkretiseras mål- och delmålsindikatorer,
målgrupper, aktiviteter och metoder för varje
projekt. Under 2021 har vi till exempel arbetat med
seminarier, debattartiklar och påverkansarbete
genom våra nätverk. På grund av covid-19
har metoderna framför allt varit digitala.

Foto: Stina Lindqvist
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5. Vårt insamlingsarbete – stöd
till viktiga FN-projekt i fält
Det primära syftet med Svenska FN-förbundets insamlingsarbete är att ge långsiktigt stöd till humanitära
FN-projekt som är i behov av resurser. Insamlingsarbetet kombineras med informationsinsatser som bidrar
till att öka kunskapen i Sverige om levnadsförhållanden i låg- och medelinkomstländer och om den FNverksamhet som kommer utsatta människor i dessa länder till del.
har varit betydande. Våra partner har t vingats
a npassa sina metoder efter en ny verklighet.
Eftersom verksamhet inte har kunnat bedrivas
på plats av uppföljande och kvalitetssäkrande
personal i samma utsträckning som tidigare, har
även d
 atainsamling och redovisning av arbetet
försvårats, försenats och ibland också omöjliggjorts.

FN-förbundet samverkar med globala FN-partner
genom informations- och insamlingsarbete till
stöd för deras arbete i fält. FN-förbundet har
under 2021 främst bedrivit informations- och
insamlingsprojekt kopplade till två av FN:s
tre pelare:
• Fred och säkerhet: Projekt Minor till förmån
för FN:s minröjningstjänst, Unmas.
• Mänskliga rättigheter: Projekt Flicka till
förmån för FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Trots svårigheterna fortsätter FN:s humanitära
organisationer att underlätta livet för miljontals
människor varje dag. Vi kan med stolthet
konstatera att vi och våra givare bidrar till
effekterna och resultatet av detta arbete.

Fram till maj 2021 bedrevs också insamlingsoch informationsprojektet Skolmat i samarbete
med FN:s livsmedelsprogram WFP. Efter att
insamlingsdelen avslutats av WFP fortsätter vi
att stödja arbetet med hållbar utveckling genom
informationssamarbete med WFP.

FN-förbundet är medlem i Giva Sverige, bransch
organisation för tryggt givande, samt innehar
90-konto.

De senaste två åren, präglade av pandemin och på
vissa håll konflikt, har inneburit genomgripande
förändringar för FN:s fältarbete och utmaningarna
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Projektet Flicka bidrar bland annat till att uppnå de globala målen
3 God hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet

Foto: Unicef/ Mulugeta Ayene

Projekt Flicka är Svenska FN-förbundets samarbets
projekt med FN:s befolkningsfond UNFPA.
Fältverksamheten inom ramen för projektet
bedrivs i regionen Afar i norra Etiopien. Den
bidrar framför allt till delmål 5.3 i Agenda 2030,
att stoppa barnäktenskap, kvinnlig könsstympning
och andra skadliga traditioner. Utöver det bidrar
projektet även till mål 1, 3, 10 och 17. UNFPA
samarbetar i regionen – norra Afrika och Jemen
– med FN:s barnfond Unicef och arbetet bedrivs
aktivt i 17 länder.

5.1 FLICKA – PROJEKTET FÖR FLICKORS
RÄTTIGHETER
De senaste decenniernas arbete mot kvinnlig
könsstympning har varit framgångsrikt. I de 17
länder där det är mest förekommande uppskattar
FN-organen UNFPA och Unicef att detta arbete
räddade drygt 120 600 flickor undan stympning
under 2020. I de 30 länder där övergreppet är mest
förekommande har risken att drabbas minskat med
en tredjedel för flickor i åldern 15 till 19 år jämfört
med för 30 år sedan, enligt Unicef.

Samarbetet mellan FN-förbundet och UNFPA
inom projektet Flicka har pågått i tio år. Till 2021
års höjdpunkter hörde julkampanjen, vår goodwillambassadör Anna Bergendahls medverkan i TV4,
ett studiebesök hos UNFPA:s nordiska kontor
i Köpenhamn och ett besök i Stockholm av
U NFPA-chefen Natalia Kanem. UNFPA-chefen
berättade vid sitt besök att hon ofta framhåller

Coronapandemin har dock inneburit nya utmaningar. FN-studier i en rad afrikanska länder visar
att ökad fattigdom, stängda skolor, social isolering
och att färre kvinnor på sikt får tillgång till utbildning gör att den positiva utvecklingen riskerar att
brytas. Mot den bakgrunden är fortsatt arbete mot
könsstympning viktigare än någonsin.
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Flicka som ett gott exempel på samarbete mellan
FN och civilsamhället. Flicka uppmärksammades
även på internationella flickdagen och f ältkontoret
i Etiopien intervjuades i decembernumret av
FN-förbundets tidning Världshorisont.

och på andra sätt förmedlat information.
I slutet av året förlängdes samarbetsavtalet mellan
FN-förbundet och UNFPA.
Intresset för projekt Flicka är fortsatt stort i FN-
rörelsen. Information om projektet vidareförmedlas
till medlemmar och aktiva av bland annat våra unga
ambassadörer för de globala målen samt genom
underlag och presentationer inför Aktion FN om
jämställdhet på landets närmare 40 FN-skolor.

Fältberättelser från Etiopien har försenats på
grund av pandemin och väpnad konflikt men
Köpenhamnkontoret har försett projektet med
regelbundna uppdateringar om arbetet i övrigt

AISHA ARBETAR MOT KÖNSSTYMPNING
OCH BARNÄKTENSKAP
Aisha Dima Abdella bor i Abala i Afar-regionen i
norra Etiopien. Hon har arbetat som traditionell
barnmorska i sin by i halva sitt liv. Där har hon
deltagit vid otaliga födslar och kan berätta om den
fruktansvärda smärta som könsstympning orsakar
kvinnor och flickor vid förlossning.
UNFPA arbetar för att stoppa kvinnlig köns
stympning och barnäktenskap i Afar-regionen,
ett arbete som FN-förbundet stödjer genom
projektet Flicka. Även om Aisha var negativ till
dessa skadliga sedvänjor redan innan UNFPA:s
projekt startade för sex år sedan har det stärkt
hennes övertygelse. Hon deltar aktivt i de lokala
diskussioner som äger rum varannan vecka och
som är en viktig del av projektet. Då samlas delar
av samhället för att diskutera hur könsstympning
och barnäktenskap skadar kvinnor och flickor.
Utöver mötena går Aisha också från hus till hus
för att säkerställa att alla nås av informationen.

Foto: UNFPA

Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är
olagligt i Etiopien men förekommer ändå i flera
delar av landet. För att få långsiktig kraft är det
viktigt att arbetet för att förändra normer och
traditioner kommer från lokalbefolkningen, vilket
UNFPA:s arbete syftar till.

Aisha och andra lokala ledare har en viktig roll att
spela i projektet. Till stor del tack vare dem har
arbetet blivit framgångsrikt och flera samhällen i
regionen har deklarerat att kvinnlig könsstympning
och barnäktenskap nu är förbjudet.

– Jag är inte rädd för att framstegen vi gjort
kommer att stanna av eftersom samhället har
anammat f örändringen. Men drivkraften måste
bibehållas för att de skadliga sedvänjorna inte
ska fortleva i hemlighet, säger Aisha.

– Jag är väldigt glad över att få se sådana
förändringar under min livstid – att se att kvinnor
föder barn på sjukhus och att flickor inte behöver
genomgå könsstympning, säger Aisha.
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Projektet Minor bidrar bland annat till att uppnå de globala målen
1 Ingen fattigdom
3 God hälsa och välbefinnande
6 Rent vatten och sanitet för alla

Foto: UN Photo/Isaac Billy

Både vi själva, Unmas och ICBL verkar mot minor
och explosiva lämningar utifrån fem aktivitetsområden som alla är lika viktiga i arbetet för att
förebygga ytterligare dödsfall och skador. Dessa är:
• Röjning av minor, improviserade spräng
laddningar och andra explosiva lämningar.
Genom att röja marken kan fler människor
åter nyttja den för att till exempel gå till
skolan, arbetet eller marknaden.
• Riskutbildningar för människor som lever i utsatta områden. Genom utbildning kan deltagarna
lära sig att undvika platser där minor kan finnas
och få kunskap om hur de kan skydda sig.
• Stöd till drabbade. Genom stöd till minoffer
och deras familjer får drabbade både tillgång
till akut och långsiktig vård.
• Opinionsbildning. Genom att arbeta för
att fler länder ska delta i internationella
överenskommelser som förbjuder eller
begränsar användandet av minor kommer
färre minor att placeras ut.
• Förstörelse av existerande lager. Genom att 
eliminera lager av minor och liknande vapen
kan vi säkerställa att de inte hamnar i fel händer.

5.2 MINOR – PROJEKTET FÖR EN 
MINFRI VÄRLD
Kriget är inte över så länge minor dödar. Varje
år dödas eller skadas tusentals personer världen
över av olika typer av explosiva lämningar.
Många av offren är barn. Ännu fler människor
lever i rädsla för detta potentiella hot och
vågar inte skicka sina barn till skolan, gå till
marknaden, eller återvända hem efter krig.
Svenska FN-förbundet har sedan 2002 verkat
för fredliga och trygga samhällen genom att
stödja minröjning och andra aktiviteter som
bidrar till att komma till rätta med detta globala
problem. Sedan 2015 samarbetar vi med FN:s
minröjningstjänst Unmas, United Nations
Mine A
 ction Service, i projektet Minor. Genom
projektet är vi en global partner och med
insamlade medel stödjer vi arbetet mot minor
där det behövs som mest. FN-förbundet är också
medlem i Nobelprisbelönade International
Campaign to Ban Landmines, ICBL.
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Foto: UN Photo/Isaac Billy

och för polis och säkerhetspersonal inom
FN så att ytterligare explosiva lämningar kunde
upptäckas, markeras och rapporteras. 96 575
personer i skolor, läger för internflyktingar
och a ndra högprioriterade områden fick också
utbildning i riskmedvetenhet.

METODER OCH FRAMGÅNGAR – SÅ ARBETAR UNMAS
OCH PROJEKT MINOR
Under 2021 har Unmas Irak tillsammans med
partnerorganisationen Global Clearance Solutions
(GCS) fortsatt sitt arbete i Irak. Irak bedöms
vara ett av de länder som är värst utsatta och har
explosiva lämningar från bland annat Iran-Irakkriget, Gulfkriget och från terrororganisationen
Islamiska staten (IS). Ett konkret exempel på
Unmas framgångar i Irak är arbetet i Tel Kaif. Där
har IS försåtsminerat ett område som i normala
fall hade kunnat användas som jordbruksmark och
befolkningen har levt i rädsla för detta dolda hot.
Efter år av krig och mängder av mineringar görs nu
området säkrare bit för bit. Människor börjar sakta
kunna återgå till en vardag och kan börja använda
marken till jordbruk, skicka sina barn till skolan
samt bedriva handel på lokala marknader.

Trots framgångarna kräver den massiva före
komsten av explosiva lämningar större resurser

UNMAS RESULTAT FRÅN PERIODEN
JANUARI 2020 TILL SEPTEMBER 2021
IRAK
n

n
n

Under 2021 frigjordes över 250 000 k vadratmeter
kontaminerad mark i Irak och fler än 1 200
explosiva lämningar. Arbetet med minröjning
är långsiktigt och det kommer att ta tid innan
de utsatta områdena är helt säkra att leva i.
Under året arbetade därför Unmas parallellt med
riskreducerande utbildningar för lokala aktörer

250 000 kvadratmeter kontaminerad
mark frigjord
1 200 explosiva lämningar avlägsnade
96 575 personer utbildade kring
riskmedvetenhet

AFGHANISTAN
n
n
n
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19,7 kvadratkilometer mark har röjts
156 743 personer har fått riskutbildning
2 039 personminor och explosiva
lämningar har förstörts
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än vad som finns tillgängliga. Unmas arbete vilar
helt på gåvor, bland annat från F
 N-förbundets
gåvogivare genom projekt Minor, och det är
därför av högsta vikt att arbetet stöds även i
fortsättningen. Genom vårt samarbete med
Unmas får vi också möjlighet att informera om
minproblemet och om Unmas viktiga insatser.
Under hösten 2021 arrangerade vi ett webbinarium
där Unmas berättade om just sin verksamhet i
Irak. Vid samma tillfälle presenterade också ICBL
sin årsrapport Landmine Monitor om det globala
läget i världen när det gäller minor och aktiviteter
mot dem.

Arbetet med minröjning har
förändrat mitt liv fullständigt
”Jag är en annan person nu. Tidigare
kände jag mig svag och jag kunde inte
stå upp för mig själv eller fatta beslut
ens inom hushållet. Nu kan jag ta
ställning, uttrycka mina åsikter och tala
för mig själv. Till och med hemma, när
en viktig fråga tas upp, argumenterar
jag för det beslut jag vill ha”.

COVID-19 OCH PROJEKT MINOR
Pandemin fortsatte att begränsa det globala
utvecklingsarbetet och precis som under 2020 har
de negativa konsekvenserna varit betydande för
redan utsatta grupper. På grund av det rådande
världsläget har även Unmas arbete begränsats
under året. För att ändå kunna driva arbetet vidare
har man exempelvis använt sig av digitala plattformar och av kommunikation via högtalare så att
riskutbildningar har kunnat genomföras på plats.

Adela, kvinnlig minröjare i Irak

FRÄMJAR KVINNORS EGENMAKT
Projekt Minor bidrar också till det globala arbetet
med jämställdhet och kvinnors rättigheter.
Unmas arbetar bland annat medvetet med att
rekrytera kvinnor vilket hjälper till att stärka
deras socioekonomiska ställning. En studie över
kvinnliga minarbetare i Ninewa, Irak, visar att
kvinnor som deltar i minröjningsarbetet har
gjort tydliga framsteg när det gäller att förvärva
färdigheter, få inflytande i familjer och samhällen
och i alla former av beslutsfattande. Denna typ
av förändring är en förutsättning för hållbar
utveckling och genomgripande förändringar i
samhället.
I Unmas studie framkommer också att:
100 procent av de kvinnor som deltog i
minröjningsarbetet uppgav att deras självförtroende hade ökat. Av dessa uppgav 39
procent att det hade ökat kraftigt. 68 procent
av familjemedlemmarna och 73 procent av
lokalbefolkningen noterade att deltagande i
minröjningsarbete ökade kvinnors egenmakt.
En av dessa kvinnor är Adela vars bror
dödades av en mina som sprängdes.
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Projektet Skolmat bidrar bland annat till att uppnå de globala målen
2 Ingen hunger
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet

Foto: WFP/Hugh Rutherford

5.3 SKOLMAT – PROJEKTET SOM FÅR
BARN TILL SKOLAN

projektet Skolmat. Det har skett genom aktiviteter
i FN-rörelsen, på våra FN-skolor, på webben och i
sociala medier. Vi har även samarbetat med företag
som har lämnat värdefulla bidrag till projektet och
utbildat sina anställda om FN:s arbete.

Över 70 miljoner barn saknar tillgång till mat i
skolan samtidigt som skolgången för 1,6 miljarder
barn har påverkats av coronapandemin. Mot denna
bakgrund fortsätter FN:s livsmedelsprogram WFP
att bedriva sitt framgångsrika och mångåriga
arbete med skolmat till barn i utsatta områden i
omkring 160 länder. Skolmatsprogrammet bidrar
enligt WFP:s egna utvärderingar till uppfyllandet
av flera av de globala målen för hållbar utveckling,
däribland mål 2, ingen hunger, mål 4, god utbildning för alla, och mål 17, partnerskap. Behoven
har i än högre grad tydliggjorts av de senaste årens
pandemi. I många länder har skolor stängts och
WFP har fått ställa om sin planering för att få ut
mat till barnen och i flera länder och regioner har
skolmat levererats till hemmen.

Under det första halvåret 2021 genomförde
FN-förbundet flera satsningar inom projektet
Skolmat med goda resultat. Samtidigt har projektet
dragits med utmaningar. FN-förbundets största
företagspartner när det gäller Skolmat drog sig i
början av coronapandemin ur samarbetet. Fram
till dess hade det sedan starten 2012 resulterat i
över två miljoner skolmåltider som har påverkat
barns liv till det bättre.
Under 2021 ändrade WFP sin strategiska inriktning
för samarbete med privata givare vilket innebar att
man från den 1 maj avslutade insamlingsdelen av
samarbetet med FN-förbundet. Informationssamarbetet fortsätter i god anda genom löpande
kontakt med WFP:s kontor i Köpenhamn som
ställer olika former av material till FN-förbundets
förfogande. Vi fortsätter föra dialog om hur vi
tillsammans kan sprida kunskap om FN:s arbete
för matsäkerhet och mot hunger och konflikt.

WFP är en av FN-systemets mest profilerade
humanitära organisationer och belönades 2020
med Nobels fredspris för sitt arbete mot hunger
och konflikt. I samarbete med och till stöd för
WFP:s skolmatsprogram har FN-förbundet under
en rad år bedrivit insamlings- och informations-
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Foto: UNA Georgia

6. Vårt internationella
	utvecklingssamarbete
Svenska FN-förbundet bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med FN-förbunden i Armenien,
Georgien, Demokratiska republiken Kongo samt Tanzania. Syftet är att verka för en stärkt global FN-rörelse
som främjar mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fredliga samhällen i våra partnerländer.
FN-förbundets internationella utvecklings
samarbete fokuserar på grundläggande
orsaker till fattigdom, bidrar till aktivt och
meningsfullt deltagande bland våra målgrupper
i partnerländerna, samt säkerställer inkludering
av marginaliserade grupper för att uppnå
hållbara resultat. Marginaliserade gruppers

rättigheter ska värnas samtidigt som deras
möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen
ska öka. På så sätt ges fler människor egenmakt
att kräva sina rättigheter samtidigt som personer
som är skyldiga att respektera och uppfylla dessa
rättigheter blir påminda om sitt ansvar.
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Samarbetet med FN-förbundet i Armenien bidrar bland annat till att uppnå de globala målen
10 Minskad ojämlikhet

Lokalpolitiker
i Armenien har
inlett dialoger med
ungdomar om lokal
femårsplan

Foto: Armenia UNA

med att bemöta problemen med ojämlikhet,
arbetslöshet och ungdomars brist på inflytande.
De har påverkat det lokala beslutsfattandet genom
sin vilja och entusiasm för samhällsförändring. Ett
exempel på effekter av förbundets verksamhet är
att lokalpolitiker inlett dialoger med en ungdomsgrupp om den lokala femårsplanen för kommunen.
En representant för ungdomarna konstaterar:
”De vuxnas syn på aktiva ungdomar förändrades.
De erkänner steg för steg ungdomar som ledare”.

6.1 FN-FÖRBUNDET I ARMENIEN
FN-förbundet i Armenien har under 2021 fortsatt
arbeta för mänskliga rättigheter, jämställdhet och
hållbar utveckling.
I Armenien föreligger stora utmaningar med
ojämlikhet mellan olika sociala grupper. Därutöver
finns påtagliga svårigheter för ungdomar när
det gäller att kunna påverka och bli involverade
i politiska processer. Problemen har förvärrats
av covid-19 och dess effekter på den sociala och
ekonomiska utvecklingen i landet. Förbundet
har särskilt fokus på att stärka ungdomar och
möjliggöra civilsamhällsengagemang, särskilt för
ungdomar på landsbygden.

”Ungdomarnas roll i beslutsfattande,
såväl som i samhällsutvecklingen, är av
yttersta vikt. Ni är våra framtida ledare,
läkare och lärare och vi måste stötta er
i alla era ansträngningar”.

Genom sina ungdomsgrupper har FN-förbundet
i Armenien fortsatt att arbeta med beslutsfattare
för att hitta olika sätt att främja en positiv och
inkludernade samhällsutveckling. Ungdoms
grupperna har varit framgångsrika i sitt arbete

En lokalpolitiker i Armenien
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Samarbetet med FN-förbundet i Georgien bidrar bland annat till att uppnå de globala målen
4 Utbildning för alla

1 200 ungdomar
nåddes av
utbildningsinsatsen
Travelling University

Foto: UNA Georgia

6.2 FN-FÖRBUNDET I GEORGIEN
FN-förbundet i Georgien har under 2021 fortsatt
att stärka civilsamhällsengagemanget i landet med
särskilt fokus på unga och insatser som främjar
demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

främmande för Georgiens identitet utan snarare en
fortsättning på en process som började för ett sekel
sedan innan den sovjetiska ockupationen.
Målet med insatsen är inte bara att informera
utan också att stimulera till kritiskt tänkande, att
inkludera unga på landsbygden i viktiga sociala,
ekonomiska och politiska frågor, att stärka ungas
röster och att uppmuntra till handling. Under 2021
nåddes totalt 1 200 ungdomar av utbildnings
insatsen.

Insatserna som förbundet genomför är viktiga
för att bemöta aktuella samhällsproblem. P
 roblem
som adresserats under 2021 är bland annat
ojämlikhet samt spridning av desinformation
och anti-västerländsk propaganda. Propagandan
framställer demokrati och mänskliga rättigheter
som påtvingade av väst och oförenliga med
georgiska traditioner och värderingar.
Ett exempel på en framgångsrik insats är Travelling
University. Det är en utbildningsplattform riktad
mot ungdomar på landsbygden där många personer
lever i fattigdom och har dålig tillgång till utbildning och andra samhällstjänster. Akademiker och
framstående experter har genom insatsen föreläst
om mänskliga rättigheter, aktivism, demokrati och
jämställdhet utifrån Georgiens egen historia. På
så vis illustreras att dessa frågor inte är nya eller

”Det finns få utbildningsmöjligheter i
små städer och byar. Jag uppskattar de
idéer, perspektiv och möjligheter som
detta projekt ger unga människor.”
Dina Putkaradze, 16 år,
deltagare Travelling University
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Samarbetet med FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo bidrar
bland annat till att uppnå de globala målen
16 Fredliga och inkluderande samhällen

FN:s
fredsbevarande styrkor
i DR Kongo fortsätter
använda metoder som
FN-förbundet
initierat

Foto: UNA-DRC

6.3 FN-FÖRBUNDET I DEMOKRATISKA
REPUBLIKEN KONGO

för skyldighetsbärare. 2021 hölls ett fredsforum i
Baraka, vilket resulterade i en deklaration där de
undertecknande åtog sig att arbeta för fred genom
icke-våldsamma metoder.

FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo
har under 2021 fortsatt sitt arbete för ett stärkt
civilsamhälle som bidrar till fredsbyggande och
ökat förtroende mellan grupper i de östra delarna
av landet.

Trots att 2021 var sista året för programsamarbetet
mellan Svenska FN-förbundet och FN-förbundet
i DR Kongo kommer resultaten av samarbetet att
ha effekt på lång sikt. Ett exempel på det är att
metoden med fredsforum och civilsamhällsdialog,
initierad av FN-förbundet i DR Kongo, under 2021
har börjat användas av FN:s fredsbevarande styrka
samt annan FN-närvaro i landet. Det finns d
 ärför
goda förutsättningar för fortsatt dialog där de
civilas röster lyfts fram och lyssnas på.

Säkerhetsläget och den humanitära situationen i
östra DR Kongo är fortfarande allvarligt och har
under 2021 fortsatt präglats av lokala och utländska
väpnade gruppers närvaro. Trots ansträngningar
från myndigheterna och kongolesiska försvars- och
säkerhetsstyrkor med stöd av FN:s fredsbevarande
styrka, kännetecknas regionen fortfarande av
i hållande konflikter och våld.
Ett problem som identifierats är bristen på dialog
mellan beslutsfattare, militära styrkor u
 nderstödda
av FN, och lokalbefolkningen. Dialog mellan
rättighetsbärare och skyldighetsbärare är viktig
för att förebygga konflikter och skapa förståelse för
hur de drabbar civila. Ett exempel på en effektiv
insats för att bemöta problemet med bristande
dialog är People’s Forums for Peace. FN-förbundet
i DR Kongo har sedan 2017 anordnat detta forum
vilket bidragit till mer effektiva fredsinsatser och
ökad förståelse för hur konflikter drabbar civila.
Det har även ökat lokalbefolkningens förtroende

”People’s Forums for Peace skapar en
plattform för att kvinnor, ungdomar
och civilsamhället ska kunna göra sina
röster hörda och beskriva situationen
med växande osäkerhet och våld i östra
DR Kongo för beslutsfattare och lokala
myndigheter.”
Matthieu Umba, programansvarig,
FN-förbundet i DR Kongo
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Samarbetet med FN-förbundet i Tanzania bidrar bland annat till att uppnå de globala målen
5 Jämställdhet

Foto: UNA Tanzania

6.4 FN-FÖRBUNDET I TANZANIA

en p
 lattform med över 200 andra civilsamhälls
organisationer som har denna fråga som fokus.
Plattformen har nu blivit erkänd av Tanzanias
regering och har getts en koordineringsroll,
vilket innebär att den samordnar civilsamhälls
organisationers bidrag gällande i mplementeringen,
övervakningen och rapporteringen av de globala
målen. Genom plattformen stärks civilsamhället
och dialogen mellan beslutsfattare och civilsamhälle
förbättras vilket påskyndar genomförandet
av målen.

FN-förbundet i Tanzania har under året fortsatt
att stärka civilsamhällets och beslutsfattares
kapacitet för engagemang för Agenda 2030 och
de globala målen.
I Tanzania går arbetet med implementeringen
av de globala målen alltför långsamt. En av
a nledningarna är att beslutsfattare saknar
kunskap och verktyg. Genom samarbete med en
grupp parlamentariker för hållbar utveckling och
beslutsfattare på regional nivå, har FN-förbundet
i Tanzania stärkt kapaciteten hos beslutsfattare
att arbeta med målen så att implementeringen
påskyndas. En viktig framgång i programmet
är den verkt ygslåda (”global goals toolkit”)
som tagits fram för att underlätta för lokala och
regionala myndigheter och andra intressenter
att arbeta med de globala målen.

Vidare har det i Tanzania länge funnits problem
med jämställdhet. Ett exempel på detta är att
flickor som blivit gravida inte har kunnat återvända till sina studier till följd av lagstiftningen.
Under 2021 tillkännagavs att grundskole- och
gymnasielever som avbryter sin utbildning till följd
av graviditet ska ges möjlighet att fortsätta sina
studier. FN-förbundet i Tanzania har tillsammans
med andra civilsamhällsorganisationer i landet
spelat en viktig roll när det gäller att få regeringen
att se över lagstiftningen.

Civilsamhället i Tanzania har en nyckelroll när
det gäller att påskynda genomförandet av de
globala målen. FN-förbundet i landet koordinerar
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Foto: UNA Tanzania

PÅVERKANSARBETE INOM INTERNATIONELLA PROGRAMMET GER RESULTAT
Koordinering av ett nätverk med
över 200 civilsamhällsorganisationer
Under 2021 erkändes nätverket som nationell
samordnare för civilsamhällets bidrag till
implementering, uppföljning och övervakning
av de globala målen.

Ett exempel på praktiskt påverkansarbete
och stärkande av den globala FN-rörelsen
är det l ive-sända webbinariet ”Raise your
voice for the SDGs” som inför 2021 års HLPF
(High-level Political Forum) samlade unga
röster från FN-förbunden i Sverige, A
 rmenien
och Tanzania samt LSU (Landsrådet för
Sveriges Ungdomsorganisationer).

2

Sammanställning av bidrag till en skugg
rapport om Tanzanias efterlevnad när
det gäller mänskliga rättigheter inom ramen för
FN:s UPR-mekanism ( Universal Periodic Review)

3

En av Svenska FN-förbundets samarbetspartner, FN-förbundet i Tanzania, har med
vårt stöd bedrivit påverkansarbete på en
rad områden:

Över 100 olika civilsamhällsorganisationer
med verksamhet i olika delar av landet
lämnade bidrag till rapporten. FN-förbundet
i Tanzania bidrog med rekommendationer
gällande ungdomars ekonomiska rättigheter
och åtgärder för stärkt genomförande av de
globala målen.

Integration av ett ungdomsperspektiv i
den tanzaniska regeringens styrdokument
Five Year Development Plan III 2021/22–2025
Genom att konsultera unga har FN-förbundet
i Tanzania sammanställt och lyft fram viktiga
frågor för ungdomar, till exempel utveckling
av ungdomars kompetens, förändringar i
utbildningsplaner, förenklade regler och
förfaranden för att starta och driva företag
samt integrering av de globala målen i planen.

1
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Foto: Svenska FN-förbundet

7. Vårt påverkansarbete – en
viktig röst för en bättre värld
Svenska FN-förbundet strävar efter att hitta synergier mellan det internationella samarbetet med FNorganisationer och andra FN-förbund å ena sidan och det nationella arbetet å andra sidan. Genom att föra
in perspektiv från den internationella verksamheten i det nationella arbetet ökar vi omvärldskunskapen
i Sverige och stärker förståelsen för levnadsförhållanden i låg- och medelinkomstländer. Det är ett viktigt
bidrag till det påverkansarbete som syftar till att stärka uppslutningen kring FN även på hemmaplan.
En viktig del av FN-förbundets arbete är att arbeta
för att skapa en förändring i samhället genom att
påverka eller förändra samhällsstrukturer, lagar
eller normer till det bättre. Vårt påverkansarbete
sker genom olika metoder, som exempelvis att vi
för dialog med beslutsfattare, driver kampanjer
för att sätta press på regeringar, samt publicerar

 ublikationer och debattartiklar för att lyfta
p
v iktiga frågor och perspektiv i debatten. FN-
förbundet har även en viktig roll som samordnare
av olika organisationer, till exempel när vi gemen
samt granskar Sveriges åtaganden enligt FN:s
kärnkonventioner om mänskliga rättigheter.
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I enlighet med vår huvudfråga om ”ett s tarkare
FN” är vår utgångspunkt ofta att a nlägga ett
FN-perspektiv på olika frågeställningar och
utmaningar och att föra fram vikten av det
multilaterala samarbetet i FN.
Ett exempel på en publikation som FN-förbundet
gav ut 2021 är en antologi om relationen mellan
MR-övergrepp och folkmord som FN-förbundets
rådgivare för fred och säkerhet och rådgivaren för
mänskliga rättigheter presenterade tillsammans i
slutet av året. Bland de åtta skribenterna märks
Rita Izsák-Ndiaye, rapportör till FN:s kommitté
för avskaffande av rasdiskriminering, Sofia
Strinnholm, same och präst i Svenska kyrkan,
diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius
samt Karen Smith, tidigare särskild rådgivare till
FN:s generalsekreterare om skyldigheten att skydda.

Foto: Svenska FN-förbundet

Fyra gånger om året ger FN-förbundet ut
tidningen Världshorisont, något som bidrar till
både utbildning och information, medlemsvärvning,
insamling och påverkansarbete. I de fyra nummer
som kom ut under 2021 lyftes särskilt kärnvapenfrågan, flickors rättigheter, utbildning för hållbar
utveckling samt den omställning som pågår i den
svenska FN-rörelsen. Tidningen innehåller även
ett fyrsidigt faktablad där vi just nu jobbar med
en serie om de globala målen. Under 2021 belystes
mål 4, god utbildning för alla; mål 5, jämställdhet
samt mål 6, rent vatten och sanitet.

7.1 ETT STARKARE FN
Att öka stödet för det globala samarbetet i FN är
en av FN-förbundet centrala uppgifter. Uppgiften
understryks av de utmaningar som världen står
inför i form av klimathot, pandemier och mass
förstörelsevapen.
FN-förbundet leder ett nätverkssamarbete med
andra FN-relaterade organisationer och FN-
organ som har kontor i Sverige. Till de senare hör
FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s flykting
kommissariat UNHCR och Svenska Unescorådet.
Därtill ingår UN Women Sverige, Unicef Sverige
och Dag Hammarskjöldfonden i den så kallade
FN-familjen. Informationsutbyte, program
verksamhet och samarbetsprojekt avhandlas när
nätverket möts regelbundet. Dessutom samverkar
dess kommunikatörer i gemensamma satsningar.

”Att FN-förbundet informerar, driver på
och håller Sverige ansvarigt för överenskommelser som ingåtts spelar roll för
FN:s möjligheter att arbeta i världen”.

Våra folkvalda är en viktig målgrupp i arbetet
för att säkra starkt svenskt stöd till och en stark
svensk röst i FN även i framtiden. Riksdagens
FN-nätverk startades för ett antal år sedan i
dialog med FN-förbundet och har på senare år, i
samarbete med förbundet, arrangerat seminarier
om framför allt Agenda 2030 och de globala 
målen. FN-förbundet har också lett studieresor
för riksdagsledamöter dels till FN-projekt i fält,
dels till FN-staden i Köpenhamn.

Åsa Regnér, biträdande chef
vid UN Women och Årets FN-vän 2021

Svenska FN-förbundet, som är ett av världens mest
aktiva FN-förbund, har genom åren satt avtryck på
FN-förbundens världsfederation, WFUNA. Bonian
Golmohammadi, tidigare generalsekreterare i
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Svenska FN-förbundet, leder världsfederationen
från dess kontor i FN-staden Genève. De nordiska
FN-förbunden har sitt eget nätverk liksom de
europeiska. I denna konstellation arrangeras
seminarier som bidrar till kunskapsöverföring och
erfarenhetsutbyte mellan världens FN-förbund.
Sedan länge är ett stort antal svenska riksorganisa
tioner medlemmar i FN-förbundet som ett uttryck
för stöd för FN-tanken och med dem sker ett
kontinuerligt utbyte och samarbete. FN-förbundet
har också löpande kontakter med en lång rad
andra civilsamhällsorganisationer. FN-förbundet
engagerar sig dagligen i flera nätverk för fred och
säkerhet, utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter med målet att åstadkomma en bättre tillvaro
för människor i Sverige och i omvärlden.

Foto: Svenska FN-förbundet

7.2 HÅLLBAR UTVECKLING

Ungas röster
lyftes fram i
Sveriges frivilliga
granskningsrapport
till FN

Sverige är en av de största bidragsgivarna till FN
och som sådan har Sverige ett ansvar att ställa krav på
effektivitet och resultat. Svenska FN-förbundet bidrar
till att synliggöra betydelsen av FN:s arbete, Sveriges
stöd till det multilaterala utvecklingssamarbetet och
FN:s reformarbete.

FN-rörelsen i Sverige har breddats. Vid sidan av
lokalföreningar, FN-distrikt och riksorganisa
tioner räknas numera bland annat FN-skolor,
FN-elevföreningar, goodwill-ambassadörer,
ungdoms- och studentsektioner samt unga
a mbassadörer till rörelsen. Genom gemensamma
utspel, underlag till debattartiklar och insändare
samt annat stöd säkerställs att FN-rörelsen dels
har hög kunskapsnivå, dels bidrar till arbetet för
ett starkare FN och starkt stöd för FN i Sverige.

Varje sommar hålls ett högnivåmöte i FN (HLPF,
High-level Political Forum) där uppföljningen av
Agenda 2030 diskuteras. Delar av FN-rörelsens unga
engagerade sig under våren 2021 i en konsultationsprocess i samverkan med LSU inför Sveriges f rivilliga
granskningsrapport till HLPF (VNR, Voluntary
National Review). Under februari/mars tog vi fram
ett underlag till rapporten med ungas synpunkter
genom en enkät som nådde 875 personer och en
workshop med ett 40-tal unga. Underlaget skickades
till Utrikesdepartementet och är delvis presenterat i
Sveriges VNR. Som uppföljning på workshopen hölls
den 17 juni ett internationellt panelsamtal om jämlikhet, klimat och global hälsa.

”Vi måste arbeta ännu hårdare för att
visa betydelsen av FN:s arbete i det
svenska samhället. Det gäller naturligtvis
oss som FN-förbund, men det gäller
också riksdag, regering och andra
beslutsfattare”
FN-förbundets generalsekreterare Cecilia Tengroth

Under årets HLPF deltog FN-förbundet i den
digitala svenska delegationen. Under våren hölls flera
konsultationsmöten. FN-förbundet deltar i Concords
arbetsgrupp för Agenda 2030 och har under 2021
också deltagit i arbetet med en spotlightrapport
inför årets HLPF.

FÖRTROENDET FÖR FN MINSKAR I S VERIGE,
MEN ÄR STABILT ÖVER TID
I slutet av 2021 lät FN-förbundet undersöknings
företaget Novus göra en enkät om svenska
folkets förtroende för FN. Undersökningen
pekar på en nedgång från 54 procent 2020 till
47 procent i december 2021. Samtidigt visar
andra undersökningar att förtroendet för FN
är stabilt över tid. Sju av tio (71 procent) tycker
att Sverige ska ha en aktiv och pådrivande roll
som FN-medlem.

FN-förbundet har under året följt det f örberedande
arbetet inför FN:s miljöförsamling UNEA 5.2 och
konferensen Stockholm+50. Egna aktiviteter planeras
i samband med Stockholmskonferensen. Förbundet
har under 2021 också bland annat arrangerat ett
studiebesök till FN-staden i Köpenhamn, genomfört
två programpunkter på Globala Torget på Bokmässan
samt översatt s ammanfattningen av generalsekreterare
António Guterres rapport ”Our Common Agenda”.
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7.4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
FN-förbundets projekt Flicka bedrivs sedan 2012
i nära samarbete med FN:s befolkningsfond
U NFPA. Förutom att ha räddat tusentals flickor i
norra Etiopien undan könsstympning och barn
äktenskap har projektet bidragit till att Sverige,
efter flera års påverkansarbete från civilsamhället,
har fått ett totalförbud mot barnäktenskap. Det
bidrar därmed såväl nationellt som internationellt
till uppfyllandet av mål 5.3 i Agenda 2030.
FN-förbundet är samordnande
organisation för civilsamhällets
20 000
parallellrapport inför det
ställde sig bakom
återkommande förhöret
vår namninsamling
med Sveriges regering i FN:s
för hårdare tag
rasdiskrimineringskommitté.
Påverkansarbete har under året
mot rasistiska
bedrivits när det gäller införanorganisationer
det av en nationell oberoende MR-
institution och i frågan om rasistiska
organisationer. I maj 2021 ö
 verlämnade
FN-förbundet till justitieminister
Morgan Johansson 20 000 namn till stöd
för h
 årdare tag mot rasistiska organisationer.
I september lämnade FN-förbundet sitt y ttrande
över betänkandet ”Ett förbud mot rasistiska
organisationer” (SOU 2021:27).

Foto: Svenska FN-förbundet

7.3 FRED OCH SÄKERHET

Det globala folkrörelsearbetet mot krigsförbrytelser har genomgått förändringar under året. Det
gäller både arbetet runt FN-principen om att det
finns en skyldighet att skydda civila från krigsförbrytelser (R2P, Responsibility to Protect) och
arbetet till stöd för Internationella Brottmålsdomstolen, ICC. Såväl International Coalition for the
Responsibility to Protect (ICR2P) som Coalition
for the International Criminal Court (CICC) drivs
nu vidare under ny struktur och ny ledning, vilket
Svenska FN-förbundet bidragit till.
Utöver vårt engagemang inom CICC markerade
FN-förbunden i Sverige och Polen tillsammans
folkrörelsestöd för krigsförbrytardomstolen ICC
genom ett webbinarium. Domstolens
företrädare uttryckte upprepat varm
uppskattning för detta.

ICC uppskattade
FN-förbunden i Sverige
och Polens markering
om folkrörelsestöd
för ICC

Sveriges nytillträdda ambassadör för mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer,
Cecilia Ruthström-Ruin, deltog i ett seminarium
arrangerat av FN-förbundet under M
 R-dagarna
samt medverkade vid det årliga firandet av
FN-dagen.

Under 2021 låg vi också på för
ett globalt folkrörelseutspel
för vapenembargo mot juntan
i Myanmar, vilket uppmärk
sammades även i svenska medier.

Vi uppmärksammade också FN:s dag
för f redsbevarande personal, 29 maj, och deltog i
Veteranförbundets FN-dagsfirande.

LÅNGSIKTIGT PÅVERKANSARBETE GER RESULTAT
Svenska FN-förbundet har under en rad år verkat
tillsammans med andra civilsamhällesorganisa
tioner för att Sverige ska få en oberoende nationell
institution för mänskliga rättigheter. Under 2021
beslutade riksdagen att inrätta ett MR-institut
med kontor i Lund. Vikarierande chef blir tidigare
FN-medarbetaren Anders Kompass som 2015
fick FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän.
I institutets styrelse sitter bland andra
Annika Jyrwall Åkerberg som samma år tog
emot FN-förbundets MR-pris.

När det gäller nedrustningsfrågor fortsatte vårt
arbete till förmån för FN-avtalet för förbud mot
kärnvapen (TPNW). Det kan noteras att de två
största eventen i Sverige om kärnvapennedrustning
under 2021 båda arrangerades av oss och att ett
ökande antal av våra FN-föreningar engagerat
sig i frågan.
Vi fortsatte också vårt engagemang i den internationella kampanjen mot personminor (ICBL) och vårt
samarbete med Unmas, UN Mine Action Service.
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Foto: Svenska FN-förbundet

8. Lokalt engagemang
för en bättre värld
med Agenda 2030, mer specifikt mål 4 om
utbildning, mål 8 om anständiga arbetsvillkor och
mål 10 om minskad ojämlikhet. Våra m
 ålgrupper
har främst varit funktionshinderrörelsen, civil
samhällsorganisationer och beslutsfattare i kommuner, regioner, myndigheter och i nstitutioner.

8.1 LIKA UNIKA AKADEMI
Vårt projekt Lika Unika Akademi har haft som
syfte att ge en bredd av samhällsaktörer djupare
kunskap och insikt om funktionshinders- och
rättighetsperspektivet med utgångspunkt i A
 genda
2030 och de globala målen. Det viktigaste är att
alla ska få vara med och att ingen ska lämnas
utanför. 2021 var projektets avslutande år.

Till vart och ett av de tre målen har vi tagit fram
ett utbildningspaket bestående av en rättighetsskrift, en utbildningsfilm samt en föreläsare från
som specialiserat sig på målet i fråga. Filmerna
beskriver vardagen för personer med funktionsnedsättning kopplat till de olika målen. De finns
i teckenspråkstolkad version för döva personer,
syntolkade för synskadade personer och med
undertexter. Lika Unika A
 kademi har även tagit

2006 antogs Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning av FN. I slutet av
2019 tog FN-förbundet över som ny huvudman för
Lika Unika Akademi. Lika Unika Akademi är ett
projekt med fokus att stärka r ättighetsperspektivet
för personer med funktionsnedsättning i a rbetet
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Lika Unika
fram utställningsmaterial som kan
visas på de fem större språken för
Akademi fick höga
betyg och bedöms stärka nyanlända personer i Sverige.
funktionshinderUnder 2021 hölls närmare två
perspektivet i arbetet
utbildningar per månad och
med de globala
utvärderingarna av dem visar
målen
på goda resultat. Till exempel ger

Det är på den lokala nivån som politiken omsätts
i verklighet och kommuner och regioner har stor
påverkan på både det lokala och globala genomförandet av Agenda 2030. För att växla upp takten
krävs ökad kunskap och engagemang bland
politiker och tjänstepersoner. Glokala Sverige är
ett kommunikation- och utbildningsprojekt med
syfte att stärka kunskap och engagemang för
Agenda 2030 i landets kommuner och regioner.
2021 startade Glokala Sveriges andra treårsperiod
med 37 nya deltagare vilket betyder att 18 av
landets 21 regioner och 163 av landets 290
kommuner nu deltar i projektet.

deltagarna snittbetyget 4,6 av 5 när
de får bedöma hur väl Lika Unika Akademi
stärker funktionshinderperspektivet i arbetet med
de globala målen.
2021 var projektets sista år men FN-förbundet har
skapat en struktur för att föreläsarna ska kunna
fortsätta erbjuda utbildningar mot ersättning. Vår
bedömning är att projektets två övergripande mål
har uppnåtts. Vi har ökat kunskapen och insikten
hos våra målgrupper om våra frågeområden. Vi
har också skapat förutsättningar för att i nsatser
i projektets anda ska kunna fortgå även efter
projekttidens slut.

Från 2021 är ICLD Glokala
18 av landets
Sveriges samarbetspartner
21 regioner och 163
utöver SKR. ICLD arbetar med
av landets 290 kommuner
fattigdomsbekämpning genom
lokal demokratiutveckling.
deltog i Glokala Sverige
Svenska kommuner och r egioner
under året
kan via ICLD ingå så kallade
kommunala partnerskap. Under året
har ICLD och projektteamet inspirerat
till internationellt engagemang genom att via
sin verksamhet erbjuda kommuner stöd att starta
internationella samarbeten.

8.2 GLOKALA SVERIGE
För att Agenda 2030 ska bli verklighet krävs
engagemang på alla nivåer i samhället. Kommuner
och regioner är nyckelaktörer i genomförandet av
de globala målen för hållbar utveckling. Därför
driver Svenska FN-förbundet Glokala Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR, och Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati, ICLD.

Deltagarna i Glokala Sverige fortsätter att i mycket
hög grad uppskatta de nya kunskaper som de får
via projektets utbildningar och uppger även att
de har stor nytta av dem i sin dagliga verksamhet.
Detta gäller glädjande nog såväl politiker som
tjänstepersoner.
I arbetet med hållbar omställning och Agenda
2030 har vi under projektets gång sett en tydlig
förflyttning inom kommun- och regionsverige
mot en ökad efterfrågan hos deltagarna på stöd
för genomförandet. De söker nu inte enbart en
metod/modell utan vill ha hjälp att hitta rätt bland
den stora mängd av alternativa sätt att arbeta med
hållbar utveckling som finns att välja mellan. Ett
kunskaps- och metodstöd, Världens agenda – vår
agenda, har tagits fram för att stödja systematisk
implementering av det lokala Agenda 2030-arbetet
på olika nivåer.
Under 2021 har vi även fortsatt arbeta med
rekrytering och introduktion av nya deltagare,
samt utbildningar och spridning av m
 etodmaterial.
På grund av pandemin har samtliga utbildningar,
konferensen Mötesplats Agenda 2030 och de sex
regionala träffarna genomförts digitalt, vilket
v isade sig ha stora fördelar för många enligt
våra kontaktpersoner i kommuner och regioner.

Foto: Svenska FN-förbundet
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 ördelarna som nämns är framför allt ökad
F
tillgänglighet, fler deltagare och möjlighet att
spela in utbildningar och föreläsningar. Dessutom
lanserades under h
 östen samarbetsplattformen
Glokala Sveriges Forum som erbjuder ytterligare
en form av digitaliserat nätverkande. Nätverka nde
och kunskapsdelning blir alltmer prioriterade
metoder för att nå målen inom projektet.
Åtta av tolv projektgrupper i kampanjen #Intebarasnack var igång i viss utsträckning under året men
då pandemin försvårat arbetet sågs ett behov av att
starta om kampanjen. Under 2021 har därför ett
nytt kommunikationspaket för deltagarnas egen
vidarekommunikation tagits fram och ska lanseras
under våren 2022.
Antalet hållbarhetsveckor i kommunerna överträffar uppsatta mål och dessa veckor har konkret
resulterat i ökat nätverkande och erfarenhetsutbyte
mellan Glokala Sveriges deltagare. Sex regionala
träffar genomfördes under hösten i olika former
med mål 12, hållbar konsumtion och produktion,
som ett gemensamt tema.

Foto: Svenska FN-förbundet

heter oroar samtidigt som hopp om en bättre värld
tänds med ökat internationellt samarbete och allt
fler unga vill vara en del av arbetet med att ta sig an
de internationella utmaningarna.
Gymnasieelever har idag stora möjligheter att välja
skola och inriktning på sin utbildning och många
skolor väljer att profilera sig i en viss riktning.
Sedan 2007 har FN-förbundet årligen samarbetat
med ca 35 certifierade FN-skolor. FN-skolorna
erbjuds bland annat kvalificerad lärarfortbildning,
olika elevaktiviteter samt löpande information
om FN:s arbete och Sveriges roll i detta. Vidare
erbjuder vi skolorna löpande tillgång till expertkompetens i FN:s tre huvudområden fred- och
säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Globala målen och mänskliga rättigheter är
frågor som skapar stort engagemang.

”Det är politiken som driver agenda
processen och då krävs nya idéer som
jag fått genom Glokala Sverige”.
Politiker beskriver nyttan
av att vara med i Glokala Sverige

8.3 VÅRA FN-SKOLOR
Allt fler unga önskar en aktiv roll i internationella
miljöer för att göra skillnad. Samtidigt vill Svenska
FN-förbundet som enskild organisation särskilt nå
ut till unga för att inspirera dem att engagera sig
för en bättre värld. Genom samarbetet med lärare
och elever på våra FN-skolor ser vi hur kunskap
och engagemang för globala frågor ökar hos
tusentals gymnasieelever.

Genom åren har särskilda elevföreningar för
FN-frågor bildats på FN-skolorna och dessa har
blivit en viktig bas för elevernas engagemang.
Under pandemins distansundervisning har
FN-elevföreningarna kämpat med att bibehålla
sin verksamhet och vi har haft svårt att besöka
skolorna. Vårt svar på detta var att arrangera fem
digitala kickoffer för eleverna under året vilket har
mött stort intresse och uppskattning. På detta sätt
nådde vi ut till många fler – både gällande antal
skolor och elever som deltog.

Att göra världen till sitt arbetsfält är en framtids
dröm för många unga och intresset för inter
nationella frågor ökar. Globaliseringens positiva
och negativa effekter har blivit en självklar del av
ungas framtid. Klimathot, terrorism, konflikter,
epidemier, svält och brott mot mänskliga rättig

Trots stora utmaningar under 2021 har kunskap
och engagemang ökat bland elever och lärare
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på våra 37 FN-skolor. Aktion FN med färdiga
materialpaket når tusentals elever och hundratals
lärare. Genom dessa aktioner har eleverna höjt
sina röster för ökad jämlikhet, mot
minor och kärnvapen, mot rasism,
för flickors och kvinnors egen14 000 elever
makt och för genomförandet
av A
 genda 2030. Eleverna
fick ökad kännedom
har
bland annat krävt att
om de globala målen
Sverige respekterar urfolk och
genom Aktion FN
minoriteters rättigheter, visat att
de vill motverka barnäktenskap
och kvinnlig könsstympning och
att de önskar skärpt lagstiftning mot
hatbrott. Störst räckvidd under 2021 fick höstens
första Aktion FN där 175 elever i olika FN-
elevföreningar såg till att 14 000 elever fick ökad
kännedom om hur de globala målen ligger till
nationellt och globalt, samt hur vi lokalt kan bidra
till att målen nås. Samtidigt har lärarna på FN-
skolorna angett att drygt 8 000 elever har fått ökad
kunskap om de globala målen i deras undervisning
där de använt sig av FN-förbundets material.

till verklig förändring i samhället. Därför har
vi särskilt satsat på att aktionspaket och övrigt
material ska ha en koppling till lokal påverkan
och vi har uppmuntrat till samverkan med lokala
a ktörer som kommuner och FN-föreningar.
FN-skolorna arbetar även med en särskild pedagogisk metod via så kallade FN-rollspel. Trots att
det varit stora svårigheter att mötas under 2021 har
flera FN-skolor ändå arrangerat FN-rollspel med
stöd från oss i form av ordförandehjälp, utbildningar och metodmaterial. Pandemin har gynnat
att nya metoder undersökts, som att genomföra
rollspel i mindre grupper och göra delar av dem
på distans.

8.4 VÅRA UNGDOMSMEDLEMMAR
En fjärdedel av alla medlemmar i FN-förbundet är
unga under 27 år. Unga är en prioriterad målgrupp
för FN-förbundet och vi har därför en ungdomssekreterare som arbetar specifikt för att engagera
unga i rörelsen på olika sätt. Ambassadörs
programmet är en attraktiv del av våra unga
medlemmars medlemsresa och ett sätt för dem
att engagera sig samtidigt som de hjälper lokal
föreningarna med kunskapsspridning.

FN-elevföreningar har även medverkat till att
lyfta ungas röster i Sveriges frivilliga rapport till
HLPF 2021 via enkäter och workshops i sam
verkan med UD och LSU. Vidare arrangerade
200 elever på olika FN-skolor Aktion FN för
jämställdhet och bidrog till att drygt 10 000 elever
fick ökad kännedom om flickors rättigheter med
fokus på arbetet mot barnäktenskap och k vinnlig
könsstympning. 169 elever gav totalt närmare
9 500 elever på FN-skolorna ökad kännedom om
mänskliga rättigheter och Sveriges efterlevnad
av ICERD, den internationella konventionen
mot alla former av rasdiskriminering.
Under året har vi också sett att elevföreningar
börjat samverka mer med lokala FN-föreningar
och uppskattat när vi från kansliet har a rrangerat
gemensamma träffar mellan unga i rörelsen.
Eleverna vill genomföra aktiviteter som bidrar

Foto: Svenska FN-förbundet

”Det roligaste med lokalt engagemang
är att folk är så nära, det tar ner det en
nivå för att FN brukar vara så stort.”

2021 utbildade vi 25 unga medlemmar till
ambassadörer för de globala målen. De har sedan i
sin tur föreläst för hundratals personer och genomfört över 50 olika aktiviteter och på så sätt ökat
kunskap och engagemang för de globala målen i
Sverige. Som exempel kan nämnas att en

Elev på FN-skola om att
engagera sig i en FN-förening
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8.5 VÅRA FN-FÖRENINGAR OCH
MEDLEMMAR

”Den lärorika utbildningshelgen gav oss
en riktigt god grund att jobba utifrån.”

Medlemmarna är kärnan i Svenska FN-förbundets
verksamhet. Vi är en folkrörelse som under året
samlat 4 954 medlemmar i 71 aktiva FN-föreningar
och 7 distrikt i Sverige. Våra medlemmar och
föreningar har en viktig roll i arbetet med att
sprida kunskap och engagemang för en bättre
värld i hela landet.

Deltagare i ambassadörsprogrammet

av a mbassadörerna föreläste för hundratals
elever på en av våra FN-skolor i Göteborg. För de
enskilda ambassadörerna har uppdraget inneburit
en möjlighet att bidra till en större FN-rörelse i
Sverige samtidigt som de fått en personlig fördjupning i frågorna. Flera av ambassadörerna är
även engagerade i parallella verksamheter. En av
dem har till exempel deltagit i en internationell
ungdomskonferens arrangerad av Mine Action
Canada och en annan är med i vår ordförandepool
för FN-rollspel och är även coach för vår kampanj
#intebarasnack.
En av årets höjdpunkter var vårt panelsamtal
med och för unga där vår ungdomsmedlem
Alicia Nilsson från Stockholms FN-förening
delade med sig av sina erfarenheter från klimatmötet COP26 till 40 av våra ungdomsmedlemmar.
Trots pandemin lyckades vi även få 20 av våra unga
medlemmar att mötas i Stockholm i december för
en inspirationsträff och fördjupning i bland annat
projektet Minor. Det blev ett viktigt möte som
gav ny energi till nyckelaktörer i vår ungdoms
verksamhet.

Foto: Orfeas Kalipolitis

Våra FN-föreningar och medlemmar har
under året oförtröttligt stått upp för FN-tanken
och v erkat lokalt för att sprida kunskap och
engagemang för FN-frågor. Genom sitt arbete
– som berört hållbar utveckling, mänskliga
rättigheter samt fred och säkerhet – har vår
folkrörelse bidragit till att skapa synlighet och
folklig förankring för FN:s arbete på orter runt
om i landet.

Under hösten har annars digitala träffar med de
ungdomsansvariga i FN-föreningarna prioriterats
för att samtala om vilka utmaningar de
möter i sitt engagemang och vilket
Våra unga
stöd de önskar av FN-förbundet.
En tydlig effekt direkt efter dessa
ambassadörer för de
globala målen genomförde ungdomsmöten är att flera
av våra unga har sökt sig till
50 aktiviteter och föreläste ambassadörsprogrammet och
för hundratals elever
fått kontakt med organisationer
som LSU och Svenska kyrkan.
under året

Vi har under året hanterat många utmaningar.
Pandemin har fortsatt ställt krav på a lternativa
metoder och försvårat lokala aktiviteter och
medlemsrekrytering. Vi har också, likt många
andra organisationer i den ideella sektorn, brottats
med vikande medlemsantal. Vi har sett en för
flyttning av intresse från traditionellt förenings
arbete mot en ökande vilja att engagera sig i
enskilda sakfrågor, särskilt bland unga.
Under 2021 har stora insatser gjorts för att stödja
lokalt engagemang över hela Sverige. Viktiga
insatser har varit att ge fortsatt ekonomiskt stöd till
olika lokala projekt samt att på bred front erbjuda
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våra medlemmar att via kurser och nya verktyg
stärka sin digitala kompetens. Utan detta stöd
menar vi att många av våra FN-föreningar och
distrikt hade riskerat att stannat av eller läggas
ner. Endast ett fåtal FN-föreningar lades ned under
året och vi har därmed kvar en stor FN-rörelse
med 71 FN-föreningar runt om i landet.

samt flickors och kvinnors rättigheter engagerar.
I slutet av 2021 uppgav hälften av FN-föreningarna
och FN-distrikten via en enkät att de under 2021
arrangerat runt 200 olika aktiviteter och på så vis
nått ut till ca 6 800 personer. Justerat efter svarsfrekvensen på enkäten bedömer vi att närmare 300
aktiviteter genomförts och mellan 8 000
och 9 000 personer nåtts med hjälp av
Våra
våra projektstöd till föreningarna.

Som en särskild medlemssatsning utökades vår
förenings- och medlemsenhet med en medlemsansvarig som startade i augusti på heltid. Under
hösten genomfördes rekryteringsaktiviteter via
sociala medier vilket resulterade i 340 nya medlemmar – en bra början på detta nya arbete med
särskilt fokus på rekrytering och engagemang av nya enskilda medlemmar.
Flera medlemmar har i utvärde
På kort tid
ringar särskilt uppskattat ett
individuellt inkluderande
rekryterades 60 nya
stöd som sänkt trösklarna för
unga medlemmar som
personligt engagemang.

FN-föreningar
och distrikt har genomfört
närmare 300 aktiviteter
och nått 8 000–9 000
personer under
året

En stor majoritet av rörelsen har
ställt om till digital verksamhet
med hjälp av konkret stöd som
personlig handledning, utbildningar och lathundar i digitala
verktyg. Vår FN-rörelse har därmed under året tagit ett stort steg i sin
digitala utveckling och FN-föreningarnas
och distriktens medlemmar har via ny kunskap om
digitala kanaler kunnat fortsätta agera och engagera sig i FN-förbundets olika fokusfrågor. Hela
43 FN-föreningar och distrikt har fått hjälp att
investera i och lära sig ett digitalt mötesverktyg. Två
olika webbinarier genomfördes i februari med totalt
75 deltagare som fick lära sig hur de kan genomföra
digitala årsmöten vilket vi bedömer räddade många
FN-föreningars existens under pandemin.

ville engagera sig för
klimatet

Via en särskild klimatkampanj
hösten 2021 rekryterades på kort
tid 60 nya unga medlemmar som
önskar engagera sig i klimatfrågan, en av
de fokusfrågor som vi kommer att belysa särskilt
under kommande verksamhetsperiod. Dessa nya
medlemmar har bjudits in att delta i referensgrupp
och digitala möten, bland annat ett ungdomsmöte
i samarbete med LSU. Våra unga medlemmars
engagemang för klimatfrågan ska tas vidare under
2022 med fokus på civilsamhällets engagemang i
samband med FN-konferensen Stockholm+50.

Den digitala omställningen och stödet till FN-
rörelsen möjliggjorde inte bara digitala årsmöten
utan också genomförandet av vår kongress.
Kongressdeltagarna uppgav efteråt att de var nöjda
och upplevde att de kunde hantera det nya digitala
mötesverktyget bra. Våra utvärderingar visar även
att hela 96 procent kände sig trygga med att genomföra ett digitalt årsmöte efter att ha deltagit i våra
utbildningar. Vi fortsatte även att erbjuda andra
digitala evenemang för FN-rörelsen, bland annat
ett mycket uppskattat möte med tidigare FN-
ambassadören Olof Skoog, och kunde på så vis nå
ut till många olika föreningar runt om i Sverige.

”Ni kan räkna med mig! Jag vill
gärna prata med er för att göra mer
tillsammans.”

En nyrekryterad ung medlem
som vill engagera sig för klimatfrågan

TRE EXEMPEL FRÅN VÅRA FN-FÖRENINGAR
• Lunds FN-förening uppmärksammade
internationella flickdagen i oktober med
manifestation och föreläsning med fokus på
flickors och kvinnors situation i Afghanistan.
• Falu FN-förening firade FN-dagen med tema
fredskultur och tog bland annat upp frågan hur
kärnvapen och klimatfrågan hänger ihop.
• Stockholms FN-förening arrangerade det virtuella
motionsloppet ”Spring för 17” för de globala målen.

Restriktionerna mot fysiska möten under pandemin har utgjort ett existentiellt hot mot våra före
ningar och distrikt. Utan stöd från kansliet i form
av verktyg, utbildningar och projekt skulle större
delen av den lokala verksamheten ha lamslagits.
Föreningar och distrikt har genom våra olika projektbidrag engagerat sig för mänskliga rättigheter,
hållbar utveckling och fred och säkerhet. Framför
allt ser vi att Agenda 2030, arbete mot kärnvapen
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8.6 VÅRA RIKSORGANISATIONER
Under 2021 hade vi 74 anslutna riksorganisationer.
Dessa organisationer är delaktiga i den internationella
rörelsen för ett starkare FN och ger ett viktigt stöd i
vårt arbete för en bättre värld.

VÅRA FN-FÖRENINGAR
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
Kumla-Örebro 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
Värnamo 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

Läs mer om våra riksorganisationer på fn.se.
Akademikerförbundet SSR
Akavia
ABF Förbundsexpedition
Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund (BHKRF)
Centerkvinnorna
Centerpartiets Ungdomförbund
CISV Sweden
DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Diakonia
Dianova
Drogfri uppväxt
Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS)
Foodfirst Information and Action Network (FIAN)
Frälsningsarmén
Funktionsrätt Sverige
Grön Ungdom
Hyresgästföreningen, Riksförbundet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
IOGT-NTO
Justitia et Pax
KFUM Sverige
Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC)
Kurdiska riksförbundet
Kvinnor För Fred (KFF)
Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA)
Liberala ungdomsförbundet (LUF)
Lions Club International MD101 Sverige
LO, Landsorganisationen i Sverige
Lärarförbundet
Medborgarskolan HK
MyRight
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Plattformen
Riksbyggen REE 90010100
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
Sverigeunionen av Soroptimist International
Synskadades Riksförbund (SRF)
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF)
Stiftelsen Teskedsorden
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
TRIS
UN Women Sverige
Ung Vänster
Unga Örnars Riksförbund
Verdandi
Vision
Vårdförbundet
Vännernas Samfund i Sverige

VÅRA FN-DISTRIKT
Dalarna FN-distrikt
Gävleborgs läns FN-distrikt
Göteborg- och Bohusläns FN-distrikt
Stockholms FN-distrikt
Värmlands läns FN-distrikt
Västernorrlands läns FN-distrikt
Örebro läns FN-distrikt
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Foto: Mostphotos

9. Finansiering och
vad pengarna gått till
Svenska FN-förbundet har under året tagit emot ekonomiskt stöd från Sida, ForumCiv, Utrikes
departementet och Allmänna Arvsfonden och levt upp till de kvalitetskrav som ställts för att erhålla
verksamhets-, program- och projektstöd. Utöver detta tillkom medlemsintäkter från enskilda personer,
avgifter från FN-skolor samt insamlade medel från privatpersoner, företag och organisationer.

FN-förbundets intäkter och utgifter framgår av årsredovisningen för 2021, se del 2 av årsrapporten för mer information.

35

Del 1: Verksamhetsberättelse med effektrapport

TOTALA INTÄKTER UNDER 2021

0,2%

Övriga rörelseintäkter
Insamlade medel
Anslag, bidrag och projektintäkter

2,1%

Medlemsintäkter

1,9%

Försäljning och d eltagaravgifter

6,6%

89,2%

TILL DET HÄR GICK PENGARNA UNDER 2021
Administration
Insamling
Ändamål

19,9%

0,8%

79,3%

Totala intäkter under 2021
Anslag, bidrag och projektintäkter
Insamlade medel
Medlemsintäkter
Försäljning och deltagaravgifter
Övriga rörelseintäkter
SUMMA

tkr
34 279
814
724
2 528
85
38 430

%
89,2
2,1
1,9
6,6
0,2
100

Totala kostnader under 2021
Ändamål
Insamling
Administration
SUMMA
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tkr
30 534
296
7 659
38 489

%
79,3
0,8
19,9
100
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INSAMLADE MEDEL 2021
Skolmat

11,1%
Katastrof

Minor
Omärkt

7,4%

0,5%
Flicka

36,7%

44,3%

UTBETALDA MEDEL TILL FÄLT 2021
Katastrof

Skolmat

Insamlade medel 2021
Omärkt
Minor
Skolmat
Katastrof
Flicka
SUMMA

3,1%

Minor

34,2%

62,6%

tkr
360 557
60 244
89 942
4 440
298 472
813 655

%
44,3
7,4
11,1
0,5
36,7
100

Utbetalda medel till fält 2021
Skolmat
Katastrof
Minor
SUMMA
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tkr
400 000
20 032
218 715
638 747

%
62,6
3,1
34,2
100
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k opplade till verksamhetsområdet samt en mindre
del overheadkostnader så som konstitutionella
kostnader samt kontors- och administrationskostnader i linje med verksamhetsstödet syfte.
Coronapandemin ledde till att ett fåtal projekt
ställdes in och att en del verksamhet ställdes om
till digitala och mindre kostsamma arrangemang.
Detta ledde till att en del FN-föreningar behövde
återbetala projektmedel som ej förbrukats i slutet
av året, v ilket också ledde till att FN-förbundet
återbetalade 214 052 kr av Utrikesdepartementets
bidrag.

FINANSIERING FRÅN SIDA
FN-förbundet har under 2021 erhållit dels kärnstöd, dels projektstöd från Sida. Kärnstödet har
finansierat större delen av kostnaderna för den
verksamhet som bedrivits enligt ovan. Det handlar
till exempel om kommunikationsinsatser kopplade till vårt samarbete med FN-organisationer
i fält, vårt påverkansarbete samt organisatoriska
kostnader. Bidraget finansierar en del av vår skol
verksamhet, medlemsverksamhet och ungdomsverksamhet. Coronapandemin ledde till att ett
fåtal planerade aktiviteter ställdes in och att
en del verksamhet ställdes om till digitala och
mindre kostsamma arrangemang, vilket ledde
till att FN-förbundet återbetalade 600 204 kr
till Sida 2021.

FINANSIERING FRÅN ALLMÄNNA
ARVSFONDEN

Projektstödet har finansierat Glokala Sveriges
verksamhet som redogörs för i kapitel 8.2.

Bidraget från Allmänna Arvsfonden har
finansierat verksamheten Lika Unika Akademi
som beskrivs i kapitel 8.1.

FINANSIERING FRÅN FORUMCIV

MEDLEMSINTÄKTER OCH AVGIFTER

Bidraget från ForumCiv har finansierat vårt
internationella utvecklingssamarbete som beskrivs
i kapitel 6.

Medlemsintäkterna har bland annat finansierat del
av kongressen, egeninsatser med mera. Avgifter för
FN-skolor har finansierat en del av den verksamhet
som beskrivs i kapitel 8.3.

FINANSIERING FRÅN
UTRIKESDEPARTEMENTET

INSAMLADE MEDEL

Bidraget från UD har finansierat större delen av
kostnaderna för verksamhetsområde FN-rörelsen
som beskrivs i kapitel 8.4 och 8.5. Det har handlat
om aktiviteter arrangerade av kansliet med målgrupp FN-rörelsen och aktiviteter a rrangerade av
FN-föreningar själva genom en del av de projektbidrag som fördelats för att till exempel främja
barns rätt till utbildning och flickors rättigheter
i låg- och medelinkomstländer. Bidraget har
även bekostat en del av personalkostnaderna

Insamlade medel har finansierat den verksamhet som bedrivits av våra partner i fält som
beskrivs i kapitel 5 samt en mindre del tillhörande
administration. Utbetalda medel 2021 avser
insamlade medel 2020. Vi kommer under 2022
betala ut till Flicka inkluderat de medel som
kommit in omärkta till förbundet. Insamlade
medel under 2021 ligger i vårt egna kapital för
utbetalning 2022. Se årsredovisningen i del 2 av
rapporten för mer information.
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Styrelsen för Svenska FN-förbundet, 802000–9232, får härmed lämna årsredovisning för 2021.

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 är en folkrörelse med ca 5000 individuella medlemmar och ett sjuttiotal
anslutna riksorganisationer. Rörelsen är representerad genom ett åttiotal FN-föreningar och FNdistrikt över hela landet.
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.

Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande programmen hållbar utveckling, fred, säkerhet
och nedrustning samt mänskliga rättigheter. Inom vart och ett av programmen arbetar FNförbundet 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.
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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Svenska FN-förbundets arbete för hållbar utveckling är ett grundläggande fokus i
verksamhetsplanen för 2019-2021. Utgångspunkt och övergripande ram för detta arbete 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). Projektet avslutades under våren 2021.
Arbetet med det treåriga projektet Lika Unika Akademi avslutades 2021. Principen om att ingen ska
lämnas utanför är grundläggande för Agenda 2030 och inom projektet utbildas olika
samhällsaktörer. Syftet är att ge deltagarna en djupare kunskap och insikt om funktionshinders- och
rättighetsperspektivet för att sedan kunna ta med sig denna kunskap och attitydförändring i arbetet
för ett hållbart samhälle. FN-förbundet kommer ha kvar förvaltarskap för delar av projektet, bla
avseende bokning av föreläsare och beställning av material.

Kärnvapenfrågan var fortsatt högprioriterad under större delen av 2021.
Inom området fred, säkerhet och nedrustning 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. Syftet med R2P är att skydda civila från folkmord, brott mot mänskligheten, etnisk rensning
och krigsförbrytelser. Tillsammans med UNA-Poland markerade vi folkrörelsestöd för
krigsförbrytardomstolen ICC.

Under 2021 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. I stället för fysiska
heldagskurser har digitala föreläsningar hållits under året.
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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 71 aktiva föreningar, sju distrikt samt 74
riksorganisationer under 2021.
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. Den digitala anpassningen har fortsatt under 2021.
Under 2021 hade vi 37 till 39 certifierade FN-skolor i ett pandemi-anpassat digitaliserat samarbete.
Under 2021 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 FNförbundet 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 utbildningsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) och ICLD. 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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Svenska FN-förbundet bedrev under 2021 insamling till särskilt utvalda FN-projekt i fält där
utgångspunkten är 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). Antalet insamlingsprojekt minskade under året eftersom WFP
beslutade att ändra inriktningen för sitt insamlingssamarbete med privata aktörer. Insamling till
detta område pågick dock under de två första kvartalen och genererade 61 tkr till projektet, som
kommer att betalas ut under 2022. Samarbetet med WFP fortskrider med fokus på kommunikation
och informationsutbyte.
Svenska FN-förbundet har under 2021 samlat in totalt 813 tkr (1 448 tkr föregående år) via
förbundets 90-konto, plusgiro 90 05 63-8.
Under 2021 betalades 639 tkr (1 104 tkr föregående år) ut till fältarbete, där hela beloppet 639 tkr (1
104 tkr föregående år) avser ändamålsbestämda medel från tidigare år.
Förbundet är medlem i Giva Sverige, branschorganisation för tryggt givande, samt innehar
90-konto.

Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet 4 954 medlemmar (5 178 under föregående år)
Det innebär en minskning med 224 betalande medlemmar jämfört med föregående år.
Vid årsskiftet fanns 7 (8 föregående år) aktiva FN-distrikt och 71 (69 föregående år) aktiva FNföreningar runt om i landet. Dessutom var 74 riksorganisationer (76 föregående år) medlemmar i
Svenska FN-förbundet.

Förbundsstyrelsen har under året haft nio sammanträden.
Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har under året haft 10 sammanträden.
Förbundets nya generalsekreterare Cecilia Tengroth, som tillträdde 1 oktober 2021, har varit
adjungerad till styrelsens och arbetsutskottets sammanträden. Innan dess var tf generalsekreterare
Pär Lager adjungerad för perioden maj till oktober, och dessförinnan var vår tidigare
generalsekreterare Anna Hägg-Sjöqvist adjungerad tills dess att hon slutade i maj 2021.

Annelie Börjesson, ordförande, Sofia Strinnholm, vice ordförande (2022), Bengt Skarstam, vice
ordförande (2022), Osman Saidabdala och Tajma Sisic (ordinarie ledamot 2021).
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Anna Kläppe (vice ordförande 2021), Anna Höggren, Abdulla Miri, Aron Sortelius, Maria
Andersson-Willner, Niklas Carlsson, Petter Ölmunger och Véronique Simon.

Vid kongressen beslutades att styrelsen inte ska ha några suppleanter. Styrelsen är beslutsför vid 7
närvarande av de 13.

Till valberedning utsågs på kongressen 2021 Mona Haghou Strindberg, ordförande, Berith Granath,
Carina Almgren, Ebba Krumlinde och Mimmi Clase Hagman som ordinarie ledamöter. Som
suppleanter utsågs Sameer Lafta och Gabriel Bake.

Till ordinarie revisorer valdes på kongressen 2021 Johan Andersson, auktoriserad revisor från Grant
Thornton, och Sonja Gardefjord. Som revisorssuppleant valdes Gunilla Lundström.

Förbundet har lokal på Skolgränd 2 på Södermalm i Stockholm. Under 2021 arbetade i medeltal 33
(33 föregående år) anställda på Svenska FN-förbundet. Förbundet tog under året emot ett flertal
praktikanter. Arbetet på kansliet skedde i början av året under ledning av generalsekreterare Anna
Hägg-Sjöquist, från maj till oktober av interim generalsekreterare Pär Lager och från 1 oktober 2021
under ledning av generalsekreterare Cecilia Tengroth.

Förbundets verksamhetsintäkter uppgick till 38 430 tkr (40 211 tkr föregående år). En stor del av
verksamheten finansierades genom organisationsstödet från Sida respektive Utrikesdepartementet
(UD) på totalt 21 836 tkr (22 150 tkr föregående år). För särskilda informations- och
utvecklingsprojekt erhölls bidrag från Sida, ForumCiv och Allmänna arvsfonden på totalt 12 443 tkr
(13 384 tkr föregående år).
Årets resultat blev ett underskott på 87 tkr (290 tkr i överskott föregående år).

Svenska FN-förbundets administrations- och insamlingskostnader/totala intäkter är 21% (19%
föregående år) och uppfyller därmed det krav som Svensk Insamlingskontroll ställer.
Förbundets ändamålskostnader/totala intäkter under året är 79% (81% föregående år).
Svenska FN-förbundet har under året betalat ut 639 tkr från föregående års insamlade medel till fält.
Årets insamlade medel är reserverade över det egna kapitalet för utbetalning 2022.

5
Assently: cc7879100cc8ddd5066aa0f5d6289e8bfe9b03d9e118b532fc8d221354ca20ef0449b8acf66e5701474852a2a4bd0fd7f39ef148877f31a28f4acd2a8aad53a3

Del 2: Årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen 15 708 tkr (19 355 tkr föregående år). En stor del
av förbundets balansomslutning är erhållna medel under 2021 som främst avser projektbidrag och
avgifter från FN-skolor som periodiserats till 2022.
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.

Mål 1, 2, 3 ,4, 5, 7, 11, 16 i Agenda 2030
FN-förbundet är anslutet till kollektivavtal och strävar efter att vid upphandlingar ställa krav enligt
FN Global Compacts 10 principer. Genom att servera i huvudsak lokalt odlade vegetariska och i
möjligaste mån ekologiska och rättvisemärkta livsmedel på kansliet och vid utåtriktad verksamhet
bidrar FN-förbundet till ett mer hållbart jordbruk och minskad fattigdom. Genom att erbjuda bland
annat företagshälsovård, bidrag till arbetsglasögon och friskvårdsbidrag samt en fysiskt och psykiskt
god arbetsmiljö bidrar vi till mål 3 (god hälsa och välbefinnande).
FN-förbundet verkar för likabehandling och mångfald och alla människors lika värde är en
självklarhet.
Genom att välja elektricitet från förnybara källor och i största möjliga utsträckning använda
transportmedel som drivs av fossilfria bränslen bidrar FN-förbundet till utvecklingen av förnybar
energi och minskad klimatpåverkan. Genom att välja energieffektiv belysning bidrar FN-förbundet
till att minskaenergianvändningen. Genom att ha nolltolerans mot korruption i all vår verksamhet
bidrar vi till mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen)

Mål 8, 9, 10 och 12 i Agenda 2030
Genom att ha en bra arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt bidrar vi till mål 8 (anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). Genom att internt ha nolltolerans mot diskriminering,
tillgänglighetsanpassa verksamheten och ha kollektivavtal minskar vi ojämlikheten. Genom att vid
våra upphandlingar eftersträva krav i linje med UN Global Compact bidrar vi också till anständiga
arbetsvillkor i andra länder. För den ekonomiska tillväxten är det viktigt att såväl insamlingsmedel
som nya medlemmar och finansiärer tillkommer. Vi följer utvecklingen med nya innovationer inom
bland annat IT och kontorsutrustning och satsar på ergonomiskt goda och energimässigt effektiva
produkter. Att ställa krav på längre garantitider och serviceavtal för längre livslängd och se över
möjligheten till återbruk vid nya inköp bidrar till hållbar resursanvändning. Genom att sträva efter
att minska avfall inom samtliga områden, sortera och lämna allt överblivet material som går att
lämna till återvinning samt ställa hållbarhetskrav på våra underleverantörer när vi handlar bidrar vi
till flera av delmålen i mål 12 (hållbar konsumtion och produktion). Det kan handla om bättre och
mer cirkulär resursanvändning samt ekologiska, kemikalierelaterade eller rättvisebaserade krav på
våra underleverantörer.
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Mål 6, 13, 14, 15 i Agenda 2030
Genom att minimera användningen av kemikalier och använda produkter som är miljömärkta och
allergitestade bidrar vi till att minska belastningen på våra reningsverk och utsläppen av kemikalier
till sjöar och vattendrag men också till minskad risk för allergiska reaktioner. Genom att servera
kranvatten bidrar vi till minskad vatten- och energiåtgång.
Genom att använda el från förnybara källor och i vårt resande eftersträva miljöanpassade val för
persontransporter bl a genom att välja tåg framför flyg när det är möjligt samt klimatkompensera för
de utsläpp som görs vid resor med fossila bränslen bidrar vi till att minska klimatpåverkan från vår
verksamhet och stödja klimatanpassningsåtgärder och stärkta kolsänkor. Genom att välja tryckerier
som prioriterar miljöanpassning av sin verksamhet bidrar vi ytterligare till stärkt klimatarbete.
Genom att servera vegetarisk mat på våra evenemang stimulerar vi till minskad köttkonsumtion.

Under 2021 har nedanstående väsentliga händelser påverkat organisationen i större eller mindre
utsträckning.

I samband med årets slut så avslutades även verksamhetsperioden 2019–2021, och under sommaren
2021 hölls vår kongress. En ny förbundsstyrelse utsågs för den kommande verksamhetsperioden,
som sträcker sig till nästa kongress som sker 2024.
Innan kongressen, den 28 mars 2021, så avgick styrelseledamot Gertrud Åström.
Den 19 maj avslutade generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist sin tjänst hos oss och en interim
generalsekreterare, Pär Lager, tillträdde den 3 maj. Rekryteringen av en ny ordinarie
generalsekreterare fortlöpte under sommaren och den 1 oktober tillträdde Cecilia Tengroth som ny
generalsekreterare för organisationen. Pär var anställd till den 30 september.
I början av året påbörjades en större omorganisering av kansliet. Den 1 maj trädde den nya
organisationen i kraft. Omorganiseringen innebar bland annat att nya avdelningar skapades och att
nya chefer tillsattes för att leda dessa avdelningar. Olika delar av denna omorganisering har fortlöpt
under resterande tiden av verksamhetsåret.

Under verksamhetsåret har den pågående pandemin bidragit till att vi behövt ställa om
verksamheten i relativt hög utsträckning. Vi har, tillsammans med vår medlemsrörelse, satsat på mer
digitala metoder och att hitta andra sätt att nå ut och engagera våra målgrupper och bedriva
påverkansarbete.

Under året så har vi avslutat projektet Lika Unika Akademi. Projektet har drivits i FN-förbundets
regi sedan 2019 med stöd från Allmänna arvsfonden. Vi har i projektet, i enlighet med Arvsfondens
direktiv, fastställt en plan för att projektets utbildningskoncept med föreläsare, filmer, material mm
ska användas framöver.
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Under 2021 avslutades även partnerskapet med FN:s livsmedelsprogram, World Food Programme
(WFP). Sedan 2006 har vi samarbetat med WFP genom att samla in medel till dess verksamhet i fält,
både till deras Skolmatsprogram som syftar till långsiktigt hållbar utveckling, och till deras arbete
med matbistånd i humanitära kriser och katastrofer.

Det är också mycket oroliga tider i vår omvärld. Pandemin är inte över och går i vågor vilket
påverkar oss alla på olika sätt. Dessutom har vi nu krig i vårt närområde, vilket ger konsekvenser
även här i Sverige. De satsningar och prioriteringar som Sveriges regering behöver göra för att möta
en osäker verklighet kan innebära konsekvenser även för FN-förbundet.

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 står vi sedan några månader inför flera finansiella
osäkerheter och risker. Förbundet har under många år erhållit ett kärnstöd från Sida, men fick i
december 2021 besked att detta inte längre kommer att vara möjligt. En omställning till projektstöd
behöver därför göras, och dessutom är det enbart verksamhet som kan räknas som DAC-fähig som
Sida på sikt kommer att kunna finansiera. Det innebär en osäkerhet för vår organisation, då en
betydande del av den verksamhet som vi bedriver som FN-förbund inte faller inom biståndsramen.
FN-förbundet behöver därför ställa om de delar av verksamheten som är möjliga att anpassa efter de
nya förutsättningarna, samt hitta andra finansieringskällor. Förbundet kommer under kommande
tre årsperiod att successivt fasa ut tidigare modell och övergå till de nya premisserna.
Det är val i september 2022, vilket också innebär en osäkerhet för vår verksamhet. I det fall att det
skulle bli ett regeringsskifte är det sannolikt att biståndsbudgeten kan komma att skäras ner
väsentligt. Flera partier i oppositionen har annonserat detta ställningstagande, vilket skulle innebära
ett hårt slag för all verksamhet som finansieras genom biståndsbudgeten.

Svenska FN-förbundets målsättning är att fortsätta att stärka och utveckla verksamheten utifrån det
måldokument och de motioner som antogs på kongressen 2021. En verksamhetsplan för 2022-2024
är framarbetad och antagen, men kan komma att behöva att justeras på grund av ovan nämnda
risker och osäkerhetsfaktorer.
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.
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Totala intäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

2021
38 429 634
-86 907
23,9%

2020
40 210 664
290 225
19,9%

2019
39 890 130
-585 237
25,9%

2018
40 519 595
-2 017 176
23,7%

För mer information om förbundets verksamhet och projekt hänvisas till verksamhetsberättelsen
2021 och till Svenska FN-förbundets hemsida www.fn.se.

Resultaträkning Belopp i kr
2021

2020

724 209
2 527 565
34 279 007
813 655
85 198

714 853
2 417 643
35 534 018
1 448 009
96 141

38 429 634

40 210 664

-30 533 964
-296 137
-7 658 915

-32 460 574
-679 407
-6 774 725

- 38 489 016

- 39 914 706

-59 382

295 958

-27 525

-5 733

Summa finansiella poster

- 27 525

- 5 733

Årets resultat

-86 907

290 225

-86 907
-551 840
638 747
0

290 225
-841 391
1 104 347
553 181

Verksamhetsintäkter
Medlemsintäkter
Försäljning och deltagaravgifter
Anslag, bidrag och projektintäkter
Insamlade medel
Övriga rörelseintäkter

3
4
5

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

6,6,7,8
66,8
66,8

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande
resultatposter

9

Fördelningen av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Ändamålsbestämning av medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året/förändring
balanserat kapital
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Balansräkning Belopp i kr
2021-12-31

2020-12-31

288 486
288 486

375 594
375 594

400 298
23 882
178 893
686 974

328 612
70 772
82 676
622 488

Kassa och bank

14 129 720

17 875 031

Summa omsättningstillgångar

15 419 767

18 979 579

SUMMA TILLGÅNGAR

15 708 253

19 355 172

616 250
61 067
74 020
3 148
513 096
2 500 695
3 768 276

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

1 073 008
3 925 211
479 330
1 936 968
4 525 460

2 225 810
6 853 395
435 860
1 156 492
4 828 433

Summa kortfristiga skulder

11 939 977

15 499 990

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 708 253

19 355 172

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

10

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

11

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel, Flicka
Ändamålsbestämda medel, Skolmat
Ändamålsbestämda medel, Minor
Ändamålsbestämda medel, Katastrof
Ändamålsbestämda medel, investeringar
Balanserat kapital
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Erhållna, ej utnyttjade medel
Skatteskuld (löneskatt)
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

12
13
14
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Förändring av eget kapital

Ändamålsbestämda medel
Flicka
Ingående
balans (kr)

171 359

Skolmat

Minor

400 000

Katastrof

250 000

20 032

Totalt
Investeringar*
513 096

Årets
resultat (kr)
Omföring till
ändamålsbestämda
medel (kr)

Balanserat
kapital

Eget
kapital

2 500 696

3 855 183

-86 907

444 890

Utnyttjande
(kr)

61 067

42 735

3 148

-551 840

-400 000

-218 715

-20 032

638 747

61 067

74 020

3 148

Nyttjat från
balanserat
kapital (kr)
Utgående
balans (kr)

616 249

513 096

2 500 696

3 768 275

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

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.
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Forts not 1
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.

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 räkenskapsåret
Det är också mycket oroliga tider i vår omvärld. Pandemin är inte över och går i vågor vilket påverkar oss
alla på olika sätt. Dessutom har vi nu krig i vårt närområde, vilket ger konsekvenser även här i Sverige. De
satsningar och prioriteringar som Sveriges regering behöver göra för att möta en osäker verklighet kan
innebära konsekvenser även för FN-förbundet.

Not 3 Medlemsintäkter
Medlemsintäkter, enskilda personer
Medlemsintäkter, riksorganisationer
Summa

2021

2020

466 609
257 600
724 209

463 153
251 700
714 853
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Not 4 Anslag, bidrag och projektintäkter
Sida
Forum Civ
UD
Allmänna arvsfonden
Andra bidrag och anslag
Summa

Not 5 Insamlade medel
Insamlade medel från privatpersoner
Insamlade medel från företag och organisationer
Summa

Not 6 Leasingavgifter
Kostnadsförda leasingavgifter avs. operationella leasingavtal

2021

2020

23 705 980
6 181 985
2 435 948
1 955 094
0
34 279 007

24 491 042
6 349 585
2 650 000
2 029 891
13 500
35 534 018

2021

2020

734 758
81 897
813 655

968 449
479 560
1 448 009

2021

2020

-1 544 698

-1 570 996

Svenska FN-förbundet innehar inga leasingavtal som är bundna till 1-5 år.

Not 7 Återbetalning till ForumCiv
Förändring av skuld till ForumCiv

Not 8 Medelantalet anställda, personalkostnader och
arvoden till styrelsen

2021

2020

-408 022

123 694

2021

2020

Medeltal anställda
Kvinnor
Män
Summa

25
8
33

25
8
33

Styrelse
Kvinnor
Män
Summa

7
6
13

7
6
13

835 837
654 697
25 764
15 581 002
16 097 300

321 973
567 600
18 873
14 250 979
15 159 424

5 094 981
1 393 335
6 488 316

4 197 785
1 265 688
5 463 473

Löner och andra ersättningar
Generalsekreteraren
Förbundsordföranden
Styrelseledamöter (ersättning för förlorad arbetsförtjänst)
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Arbetsgivaravgifter
Pensionskostnader och avtalsförsäkringar
Summa

Av pensionskostnaderna avser 101 468 kr (97 970 kr) organisationens styrelse och generalsekreterare.
Pensionsplan för personal är enligt gällande kollektivavtal.
Ny generalsekreterare tillträdde i oktober. Svenska FN-förbundet har träffat avtal med generalsekreteraren
om en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har
generalsekreteraren rätt till fyra månaders ytterligare ersättning utan arbetsskyldighet.
Sjukfrånvaro med mera
Under 2021 har den totala sjukfrånvaron, i procent av arbetstiden, uppgått till 3,46% (föregående år 3,55%).
Sjukfrånvaron över 60 kalenderdagar av total sjukfrånvaro uppgår till 61,06% (48,14%)
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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
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa

Not 10 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets nyanskaffningar
Årets utrangeringar
Ackumulerat vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
Ackumulerat vid årets slut
Utgående restvärde för inventarier

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Summa

Not 12 Erhållna ej utnyttjade medel
Sida
Forum Civ
Allmänna arvsfonden
Summa

2021

2020

1 129
-28 654
- 27 525

0
-5 733
- 5 733

2021

2020

2 036 691
113 967

1 689 589
347 102

2 150 658

2 036 691

-1 661 097
-201 075

- 1 483 747
- 177 350

-1 862 172
288 486

- 1 661 097
375 594

2021

2020

388 330
298 644
686 974

323 844
298 644
622 488

2021

2020

3 126 080
799 131
0
3 925 211

5 432 263
885 118
536 014
6 853 395

2021

2020

756 004
600 204
214 052
323 139
43 569
1 936 968

794 284
0
0
326 687
35 521
1 156 492

Av erhållna ej utnyttjade medel avser 3 925 211 kr förskott för år
2022.

Not 13 Övriga kortfristiga skulder
Forum Civ
Sida
UD
Personalskatter
Vilande FN-föreningar
Summa
386 262 kr av skulden till Forum Civ avser kvarstående
återbetalning för 2022 avseende avslutat samarbete med FNförbundet i Zimbabwe.

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetald intäkt, FN-skolor
Semesterlöneskuld
Övriga upplupna kostnader
Upplupna sociala avgifter
Summa

2021

2020

1 260 000
1 780 130
1 084 352
400 978
4 525 460

1 320 000
1 689 230
1 402 161
417 042
4 828 433
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Årsredovisning 2021-01-01 - 2021-12-31

Stockholm

Annelie Börjesson
Ordförande

Sofia Strinnholm
Vice ordförande

Bengt Skarstam
Vice ordförande

Abdulla Miri

Anna Höggren

Anna Kläppe

Aron Sortelius

Maria Andersson-Willner

Niklas Carlsson

Osman Saidabdala

Petter Ölmunger

Tajma Sisic

Véronique Simon

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Grant Thornton AB

Johan Andersson
Auktoriserad revisor

Sonja Gardefjord
Förtroendevald revisor
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