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Föreningen för Utvecklingsfrågor 2018
Är

En partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation

Bildades

1972

Syfte

Att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till
stöd för ömsesidig förståelse och samarbete

Metoder

- Verka som ett oberoende forum för information och debatt om globala
utvecklingsfrågor
- Verka som en brygga mellan akademi och arbetsliv genom att engagera och
kompetensutveckla unga vuxna med intresse för globala utvecklingsfrågor
- Verka som en kunskapsplattform för att öka kunskap om och engagemang för
globala utvecklingsfrågor

Medlemmar

Ca 770 medlemmar varav 75 % studenter

Styrelse

Ideellt arbetande

Finansiering

Bidrag från Forum Syd, Sida och Folke Bernadotteakademin samt egenintäkter
främst i form av medlemsavgifter och FUF-supporterintäkter

Aktiviteter

Seminarier och evenemang
Biståndsdebatten.se/fuf.se
Praktikantprogram
Kommunikations- och nätverksverksamhet för ideellt aktiva medlemmar

Årligt pris

FUF-priset, för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd, kan tilldelas
enskilda, grupper eller organisationer

Medlemsavgift

Ordinarie medlem: 200 kronor
Studerandemedlem: 150 kronor
Stödmedlem: valfri summa utöver medlemskapsavgiften
FUF-supporter: 15 000 kronor

Kontaktuppgifter

Ehrensvärdsgatan 4, 112 35 Stockholm
08-420 53 527
fuf@fuf.se

Webb och digitala
kanaler

Webb: fuf.se, fufkorrespondenterna.com, fufmagazine.com,
biståndsdebatten.se, utvecklingsarkivet.se
Facebook: FUF och Biståndsdebatten
Twitter: @FUFtweets och @Bistandsdebatt
Instagram: @fufinstagram och @fufkorrespondenterna
Youtube: youtube.com/fufplay
iTunes: FUF-podden

Bankuppgifter

Plusgiro: 14 32 80-6
Bankgiro: 702-4532
Swish: 1234 818 613
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Ordföranden har ordet
Efter sex år som ordförande har jag tyckt att det är dags för en ny kraft att ta över. En efterträdare
kommer därför att utses vid det kommande årsmötet.
Det är med tillfredsställelse jag ser tillbaka på FUF:s utveckling under dessa år. Genom relevans
och kvalitet i verksamheten, och via några nya källor till finansiering, har vi kunnat trefaldiga
intäkterna. Antalet medlemmar har ökat med ca 30 procent, och antalet aktiva medlemmar har i
stort sett fördubblats. Detta har både orsakats av, och resulterat i, utvecklingen av nya
verksamhetsgrenar och aktiviteter. Dit hör bl.a. Mentorsprogrammet, Young Professionals,
seminarier under Almedalsveckan, olika utbildningsaktiviteter som Sommarakademin och en
bokklubb. Inte minst glädjande har varit att lokalgrupper etablerats eller är under uppbyggnad vid
fem olika universitetsorter runt om i Sverige.
Denna utveckling är resultatet av många goda krafters engagemang och insatser:
Styrelsemedlemmar som vid sidan av styrelsen ordinarie uppgifter medverkat i olika aktiviteter, ett
hårt arbetande och engagerat kansli och, ej att förglömma, alla de medlemmar som bidrar med
frivilliga insatser inom olika grenar av verksamheten. Nämnas bör också det framsynta beslut som
den dåtida styrelsen, med min företrädare Eivor Halkjaer som ordförande, tog att satsa offensivt på
en utveckling av verksamheten trots ett då mycket svårt ekonomiskt läge. Det lade grunden till den
positiva utveckling som sedan följt.
Det har varit ett privilegium och ett nöje att under dessa sex år få arbeta tillsammans med så
många duktiga och engagerade personer, och inte minst, mötet med alla de många unga
medlemmar som valt att engagera sig i frågor om global utveckling och vår gemensamma framtid.
Även om jag nu lämnar posten som ordförande ser jag fram mot att på annat vis fortsatt medverka i
FUF:s verksamhet.
Rolf Carlman
Ordförande
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Inledning
Verksamhetsåret 2018 har varit ett intensivt år som har inneburit en del förändringar för FUF. Vi har
arbetat mycket med paketering och omstrukturering av vår verksamhet – något som bland annat
resulterade i en ny sajt (fuf.se) som lanserades i juli. Tanken med den nya sajten är att samla allt
FUF:s arbete på en och samma plats.
Vi har även utvecklat arbetet med kommunikationsgrupperna där FUF-medlemmar är ideellt
aktiva. Istället för mötas i separata grupper (tidigare FUF-bladet och Biståndsdebattsgruppen) har
de slagits ihop till en enda redaktion som internt har olika ansvarsområden. Det har bidragit till en
större sammanhållning mellan de ideellt aktiva, samt till att de olika delarna av FUF:s verksamhet
kan ”dra på” varandra.
Under året har vi också flyttat till nya, fina lokaler på Ehrensvärdsgatan på Kungsholmen i
Stockholm. Här har vi, till skillnad mot tidigare, ett separat rum för möten och seminarier med plats
för fler seminariebesökare än i vår tidigare lokal. Välkommen att hälsa på! Om du inte redan har
gjort det – anmäl dig till våra nyhetsbrev så får du omvärldsbevakning samt inbjudningar till
seminarier direkt i din mailkorg.
På aktivitetsnivå har det, som vanligt, varit ett händelserikt FUF-år. Vi har haft mycket verksamhet,
många deltagare och många aktiva. Men mycket av det som är föreningens värde är det
engagemang som inte kan mätas i siffror. Möjligheter till diskussioner, nätverksbygge, samarbeten,
kunskapsinhämtning och inspiration är det som FUF:s verksamhet framför allt handlar om. Med
detta sagt kommer denna rapport att ta sin utgångspunkt i siffror som ändå visar på verksamhetens
bredd, omfattning och hur många som under året har tagit del av den.
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Jämförelse över tid
2015

2016

2017

2018

21 192

23 641

28 177

31 590

37 930

44 931

51 423

56 106

Antal unika besökare

48 806

44 794

34 345

16 751*

Antal sessioner

82 837

67 963

53 211

34 354*

-

-

-

423
543

Antal deltagare Praktikantprogrammet

68

64

70

74

Antal deltagare i Young Professionals

22

37

36

39

Antal adepter

47

45

40

29

Antal mentorer

25

31

29

18

Antal aktiviteter

40

47

44

43

Antal deltagare

1 635

2 482

2 555

2 323

7

7

7

10

Forum/fuf.se
Antal unika besökare
Antal sessioner
Forum/Biståndsdebatten.se

Utvecklingsarkivet.se
Antal unika besökare
Antal sessioner
Yrkesnätverk och praktik

Seminarier och evenemang

Utbildning och fortbildning
Kommunikationsgrupper
- varav lokalgrupper
Kommunikationsgrupper, deltagare
Sommarakademin, deltagare

2

2

2

5

170

182

187

168

-

43

45

48

19

27

30

28

Antal aktiviteter

-

4

5

5

Antal deltagare

-

131

183

230

Kommunikationskurs, deltagare
Medlemsverksamhet

* Webbsidan stängdes ner den 30 juni 2018 och besökarna hänvisades vidare till fuf.se.
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Våra verksamhetsområden
Forum/Biståndsdebatten
Under 2018 slog vi ihop våra tre webbsidor Fuf.se, Biståndsdebatten.se och
Fufkorrespondenterna.com till den nya webbsidan fuf.se. Där samlas numera debattartiklar och
omvärldsbevakning från Biståndsdebatten.se, våra korrespondenters inlägg från
Fufkorrespondenterna.com, artiklar från FUF-bladet samt seminarie- och organisationsinformation
som tidigare fanns på fuf.se. I november startade vi även den nya webbsidan Utvecklingsarkivet.se
som innehåller det dokumentarkiv som tidigare låg på Biståndsdebatten.se.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal unika besökare (alla sajter)

55 291

Antal sessioner

87 156

Exklusiva debattartiklar/gästkrönikor

44

Exklusiva debattörer/författare

71

Prenumeranter på nyhetsbrev om Omvärldsbevakning

482

Följare i sociala medier

20 430

Visningar av webbsändningar

37 499

Ett forum för utvecklingsfrågor
Tanken med den nya sajten fuf.se är att samla allt FUF:s arbete på en och samma plats. På det
sättet blir det lättare att se hur allt hänger ihop samtidigt som besökarna får en bättre
helhetsupplevelse. Tidigare har det till exempel funnits redaktionellt material på tre olika
webbplatser. Det har vi nu samlat i magasinet på nya fuf.se.
Under våren 2018 jobbade vi vidare med de tidigare webbsidorna samtidigt som vi arbetade fram
nya fuf.se. Den nya sajten lanserades i samband med Almedalsveckan i juli. FUF hade en redaktion
på plats i Visby och deras artiklar, poddar och videointervjuer samlades på nya fuf.se.
Precis som tidigare har vi publicerat exklusiva debattartiklar av sakkunniga – i början av året på
Biståndsdebatten.se och sedan på nya fuf.se. Vi har även utvidgat materialet från enbart externa
skribenter till att även innefatta gästkrönikor och analyser. Under 2018 publicerade vi 44 exklusiva
debattartiklar/gästkrönikor (precis lika många som 2017). Antalet debattörer var 71, varav 46 var
kvinnor. Under hösten hade vi en serie av debattartiklar om hållbar fred, kopplade till vår
seminarieserie på samma tema.
Den ideella redaktion som tidigare gjorde pdf-tidningen FUF-bladet har på den nya webbsidan fått
sina artiklar publicerade i det digitala magasinet. På det sättet är de mer synliga på vår webbsida
och mer tillgängliga för läsarna i deras datorer, plattor och mobiltelefoner.
Antalet unika besökare på fuf.se var under året 31 590 (en ökning med 12 procent från 2017). Om vi
räknar ihop alla webbsidor för 2017 och 2018 ser vi dock en minskning med 20 procent (från 69 208
unika besökare 2017 till 55 291 unika besökare 2018). Vad minskningen beror på är svårt att säga,
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men en orsak kan vara att den nya webbsidan ännu inte är etablerad för dem som är intresserade.
Samtidigt har vi även under tidigare år haft en vikande trend i antalet besökare på våra webbsidor.
På våra sociala mediekanaler har däremot antalet personer som följer oss ökat. Vi har valt att
behålla våra tidigare sociala mediekanaler under året, trots att webbsidorna slagits samman. På
Facebook har vi nu totalt 9 421 följare (en ökning med 9 procent) och på Instagram totalt 2 381
följare (en ökning med 6 procent).
Under hösten förnyade vi vårt nyhetsbrev för dem som är intresserade av omvärldsbevakning.
Tidigare kom Biståndsdebattens nyhetsbrev ut varje dag som ett automatutskick från webbsidan.
Numera är nyhetsbrevet en redaktionell produkt som skickas ut en gång i veckan. Det innehåller de
senaste artiklarna från vårt webbmagasin och en sammanfattning av debatten om global
utveckling på svenska opinionssidor. Vi har fått mycket positiv feedback för det nya nyhetsbrevet
och har ökat antalet prenumeranter från 357 till 482 stycken (en ökning på 35 procent) på några
månader.
Våra webbsändningar når alltfler personer, framförallt på Facebook men även i YouTube-kanalen
FUFplay. Totalt har antalet visningar gått från 14 873 år 2017 till 37 499 år 2018, en ökning med hela
152 procent. Ökningen beror främst på att vi började publicera alla videointervjuer från Almedalen
på både Facebook och YouTube. Tidigare år har de endast publicerats på YouTube. Eftersom alla
visningar som är längre än tre sekunder syns i statistiken räknar vi med att antalet personer som
tagit till sig innehållet är betydligt lägre, men vi kan ändå fastställa att vi når många fler tittare idag
än tidigare.
Däremot når vi betydligt färre med vår podcast FUF-podden, som minskade från 10 482
nedladdningar 2017 till 1 208 nedladdningar 2018. På grund av tidsbrist gjordes under vårterminen
ett uppehåll i poddandet, vilket troligtvis resulterade i att vi tappade många lyssnare. Uppehållet
följdes av nedläggningen av den gamla hemsidan, vilket raderade alla tidigare poddavsnitt. Under
hösten gjordes ett stort arbete för att åter fylla FUF-podden med såväl nytt som äldre material, och
en diskussion inleddes om hur vi kan arbeta strategiskt för att få upp lyssnarantalet igen.

Våra webbplatser
Unika
besökare

Sessioner

31 590

56 106

6407

7 535

biståndsdebatten.se (till 30 juni)
utvecklingsarkivet.se (från 9
november)

16 751
423

34 354
543

Totalt

55 291

87 156

fuf.se (hela året)
fufkorrespondenterna.com (till 30 juni)

Sociala medier
Föreningen för Utvecklingsfrågor

Följare

Interaktioner

Facebook

4 648

18 751

Twitter (konton har varit vilande under året)

2 426

210

Instagram

1 403

-

Totalt

8 477

18 961
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FUF-korrespondenterna

Följare

Interaktioner

Instagram

978

-

Totalt

978

-

Biståndsdebatten

Följare

Interaktioner

Facebook

4 753

30 738

Twitter

6 202

6 069

Totalt

10 955

36 807

Webbsändningar och poddar
Visningar/nedladdningar
Webbsändningar via Youtube*

9 754

Webbsändningar via Facebook**

27 043

Webbsändningar via partners

702

Poddar

1 208

Totalt

38 707

*Denna siffra är betydligt högre än den som redogörs under verksamhetsområdet Seminarier och evenemang. Det beror på
att en stor del av FUF:s webbsändningar utgörs av videointervjuer, främst från Almedalen men även från evenemang som
MR-dagarna. Här inkluderas även dessa.
**På Facebook publiceras endast videointervjuer och kortare klipp, då seminariefilmerna är för långa för att locka tittare i det
snabba nyhetsflödet.
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Yrkesnätverk och praktik
Praktikantprogrammet
Praktikantprogrammet syftar till att ge studenter på universitetsnivå möjlighet att öka sin
kompetens genom att arbeta praktiskt med globala utvecklingsfrågor och internationellt
samarbete i Sverige. Därigenom ska praktikantprogrammet också stärka den svenska resursbasen
och förse svenska aktörer inom utvecklingssamarbetet med kapacitetsstärkta rekryteringsbara
unga personer.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal deltagare/praktikanter

74

Antal praktikarbetsplatser

25

Antal kurstillfällen för praktikanter/handledare

14

Antal nätverkstillfällen

6

Antal informationstillfällen

16

Antal öppna aktiviteter

2

Antal deltagare i öppna aktiviteter

125

Andel deltagare som anser att deltagande givit
ökad relevant kunskap

100%

Andel deltagare som anser att de fått relevant
praktisk erfarenhet

99%

Antal deltagare som anser sig ha stärkt sitt nätverk

100%

Andel praktikplatser som anser att praktikanten är
en möjlig framtida rekrytering

100%

Praktikförmedling, kompetensutveckling och informationsspridning
2018 deltog 74 studenter, varav 55 kvinnor och 18 män, i praktikantprogrammet på 25 olika
organisationer inom utvecklingssektorn. Parallellt med praktiken erbjöds praktikanterna olika
kompetenshöjande aktiviteter såsom workshops, seminarier och studiebesök.
I syfte att sprida information och skapa återväxt i praktikantprogrammet har FUF:s kansli och
praktikanterna också deltagit vid olika universitets arbetsmarknadsdagar. Vi har haft fokus på att
täcka in en bredd av utbildningsinriktningar; inte bara de samhällsvetenskapliga ämnena utan också
ekonomi, juridik, miljövetenskap, teknologi och agronomi. Detta eftersom vi vill öka mångfalden
inom programmet. En del praktikanter har också själva tagit initiativ till informationstillfällen.

Breddning av resursbasen
Av de 458 unika sökande studenterna under 2018 var 21 procent män. Av de 74 som valdes ut av
praktikplatserna för praktiktjänstgöring var 18 män, det vill säga 24 procent av praktikanterna. FUF
fortsätter arbetet med att nå fler män i sin marknadsföring och kommunikation. Vi behöver också
vara ännu tydligare gentemot våra deltagande organisationer, som sköter den slutgiltiga
rekryteringen, att de genom sin praktikantrekrytering kan påverka resursbasen långsiktigt ur ett
mångfaldsperspektiv. Detta gör vi genom en aktiv kommunikation med praktikplatserna.
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Handledarskapet
Nivån på handledningen har varit fortsatt ojämn och praktikanterna har under året vittnat om att
stödet från handledarna i vissa fall har varit väldigt stort, i andra fall direkt dåligt. FUF vill kunna
säkra en viss nivå på handledningen under terminen och därmed säkra att deltagarna i
programmet får ut det mesta av sin praktik. Vi har därför beslutat i samråd med vår handläggare på
Sida Partnership Forum att uppstarten för handledarna ska vara obligatorisk från och med
vårterminen 2019. Vi hoppas att detta ska bidra till att samtliga verksamheter förstår vilka
förväntningar FUF har på handledningen och också påminna dem om de riktlinjer som respektive
plats accepterar som deltagare i programmet.

Young Professionals
Yrkesnätverket Young Professionals är ett nätverk för unga personer som nyligen har inlett en
karriär inom utvecklingssektorn. Verksamheten syftar till att öka deltagarnas kunskap och
engagemang för utvecklingsfrågor, utgöra ett stöd till unga personer och samtidigt stärka FUF:s
och deras nätverk inom sektorn.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal aktiviteter

8

Antal deltagare

39

Andel deltagare som anser sig ha
fått möjlighet att utbyta
kunskaper och erfarenheter inom
utvecklingssektorn

93%

Andel deltagare som stärkt sitt
nätverk inom utvecklingssektorn

86%

Ett nätverk för unga i karriären
De totalt 39 medlemmarna i Young Professionals-nätverket har mötts på sju nätverksträffar och en
kurshelg under 2018. Nätverksträffarna har bland annat handlat om ledarskap och personlig
utvecking, anställningsvillkor och trygga anställningar och stresshantering. Nätverket har även gjort
studiebesök på Folke Bernadotteakademin och haft en gemensam kurshelg på Sida Partnership
Forum i Härnösand med fokus på retorik och att ”jobba smart”.
En utmaning under 2018 har varit att balansera kompetensutveckling och nätverkande. Vissa
medlemmar har velat ha enbart kompetensutveckling, andra har velat ha mer diskussioner om
erfarenheten att vara ung på jobbet och i utvecklingssektorn. En annan utmaning har varit att inte
alla deltagare har varit med under tillfällena. Som ett resultat av båda dessa utmaningar har
projektledaren bokat alla utbildningar inför våren 2019 och gjort dessa träffar obligatoriska.
Diskussionsträffarna är däremot frivilliga.
Medlemmarna i Young Professionals-nätverket har varit mycket nöjda över hur nätverket har ökat
deras kunskaper om arbetsmarknaden och möjliga karriärvägar inom bistånds- och
utvecklingssektorn.
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Mentorskapsprogrammet
Genom FUF:s mentorskapsprogram kan unga medlemmar få stöd av våra mer erfarna
medlemmar. Programmets mentorer kommer från vår medlemsbas och utgörs av såväl unga som
precis avslutat sina studier och tagit sig in på arbetsmarknaden, som äldre medlemmar med ett
helt händelserikt yrkesliv i ryggsäcken.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal adepter

29

Antal mentorer

18

Andel adepter som anser att
mentorskapsprogrammet är en
bra form för erfarenhetsutbyte

100%

Andel mentorer som anser att
mentorskapsprogrammet är en
bra form för erfarenhetsutbyte

100%

Ett stöd i den enskildes utveckling
En gång per termin matchas mentorer och adepter ihop utifrån deltagarnas erfarenheter och
intressen. Under 2018 hölls inga uppstartsmöten. Enligt mentorernas önskemål beslutades det att
varje pars adept och mentor skulle komma på uppstarten för att det skulle vara ett meningsfullt
möte för mentorerna. Dock kunde inget av paren delta. En anledning till detta är att många av
adepterna är med i våra lokalgrupper, vilket innebär att de inte har kunnat ta sig till Stockholm för
uppstarten. Detta tar vi med oss och utvärderar inför framtiden.
Deltagarna i mentorskapsprogrammet uppmanades att ses minst tre gånger per terminen, fysiskt
eller via Skype och de fick en handbok för stöd och inspiration. Deltagarna har uppskattat att kunna
mötas över generationsgränserna. Både mentorer och adepter anger i utvärderingar att de har lärt
sig något nytt av sin partner, och en del har fortsatt hålla kontakt även efter att programmet
avslutats.
Det var under året något färre adepter som sökte till mentorskapsprogrammet än vad målet i
Verksamhetsplanen för 2018 var (30 stycken). Som tidigare år är en utmaning med
mentorskapsprogrammet att det är svårt att följa upp hur det går för alla deltagare. Uppföljning har
skett sporadiskt under året då tillfälle har getts, samt genom utvärderingsenkäterna som har
skickas ut i samband med terminsavslutningen.
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Seminarier och evenemang
Föreningens seminarie- och evenemangsverksamhet syftar till att öka kunskapen om, och
engagemanget för, globala utvecklingsfrågor – både bland de som redan är verksamma inom
utvecklingssektorn eller studerar frågorna och hos en bredare allmänhet. Den verksamhet som i
huvudsak bedrivs i Stockholm kan genom olika digitala kanaler nå en mer spridd publik.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal seminarier
Profilseminarier

43
20

Karriärsseminarier

2

Projekt: Fred och säkerhet

3

Ideellt arrangerade seminarier
Antal deltagare
Antal organisationssamarbeten
Antal visningar av seminariefilmer

18
2 323
70
4 024

Antal nedladdningar av
seminariepoddar

939

Andel deltagare som anser att
deltagande givit ökad kunskap om de
behandlade ämnena

92%

Andel deltagare som uppger att de
kommer att dela med sig av den nya
kunskapen till andra

90%

Ett omfattande program
Under året har 43 seminarier och evenemang arrangerats för totalt 2 323 deltagare, att jämföra med
föregående år då 44 aktiviteter arrangerades för 2 555 deltagare. Att antalet deltagare minskar med
9 % har sin förklaring i att FUF under 2017 var med och arrangerade den internationella konferensen
Stockholm Civil Society Days som lockade över 300 deltagare. Om vi bortser från dessa ser vi
istället en liten ökning i antalet deltagare till lika många aktiviteter. För en sammanställning av 2018
års seminarier och evenemang, se bilaga 2.
Publiken är vid FUF:s seminarier ofta blandad. Personer som arbetar med globala utvecklingsfrågor
inom civilsamhället eller offentlig sektor, studenter och pensionärer är vanliga deltagare. Vid
samarbeten med andra organisationer har dessa flera gånger uppmärksammat att ett
samarrangemang med FUF leder till fler unga människor i publiken, vilket är något som uppskattas.
FUF har under året arbetat aktivt för att jämna ut könsfördelningen bland talarna på seminarierna.
2017 var fördelningen 41 % kvinnor och 59 % män, att jämföra med 54 % kvinnor och 46 % män 2018.
Vi kan därmed glädjas åt att det arbetet gett resultat.
Under året har 17 seminarieenkäter skickats ut och dessa har besvarats av totalt 170
seminariedeltagare. Liksom föregående år uppger en stor majoritet av svaranden, 92 %, att de
genom seminariet har fått ökad kunskap om de ämnen som behandlades. Av dessa tror 94 % att de
kommer ha nytta av sin nya kunskap i t.ex. jobb eller studier och 90 % säger att de kommer att dela
med sig av den nya kunskapen till andra, främst vänner, arbetskamrater, familj och inom

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor arbetar för att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor
i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.
13 (28)

Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen för Utvecklingsfrågor

föreningsliv. Vidare tycker 93 % av svaranden att seminariet som de besökte höll god kvalitet, och
94 % tyckte att det var ett värdefullt informations- och diskussionstillfälle.
Vi får förhållandevis få negativa kommentarer i våra utvärderingar. Det händer att får vi
kommentarer om att tiden för frågor från publiken är för kort, och några seminarier upplevs av vissa
som att de är på för hög nivå medan andra menar att de inte lärt sig något nytt. Ibland har vi fått
kommentarer om att kanslilokalen på Karlbergsvägen är för trång och för dåligt ventilerad för att
användas som seminarielokal. Vi hoppas på att flytten till vår nya, större kanslilokal på
Ehrensvärdsgatan kommer att innebära bättre förhållanden för deltagarna.
FUF har under året webbsänt så många seminarier som möjligt och har genom YouTube-kanalen
FUFplay (youtube.com/fufplay) nått en större publik än den som varit på plats. Vi publicerar ofta
även ljudfilerna från webbsändningarna som avsnitt av vår podcast FUF-podden. Totalt har
seminariefilmerna visats 4 024 gånger och seminariepoddarna laddats ned 939 gånger under 2018.
För mer om webbsändningar och poddar, se verksamhetsområdet Forum/Biståndsdebatten.

Profilseminarier
Våra profilseminarier kan beskrivas som den ordinarie seminarieverksamheten och utgörs av såväl
stora evenemang med expertpaneler som mindre seminarier under avslappnade former i den
egna kanslilokalen. Profilseminarierna arrangeras och administreras av FUF:s kansli och styrelse,
ofta i samarbete med andra organisationer, och lyfter en bredd av globala utvecklingsfrågor med
Agenda 2030 som ram. Några av de mest välbesökta evenemangen under 2018 hade titlarna Food
Security Through a Gendered Lens, Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga? och
Biståndet och korruptionen. Nedan lyfter vi fram två särskilda satsningar från det gångna året.

Bio Global
Idag görs många spelfilmer som utforskar globala utmaningar som rasism, sexism, konflikt,
fattigdom och ojämlikhet. De kan hjälpa oss att se världen och identifiera oss med platser och
problem vi kanske inte vet så mycket om. Vi har därför inlett ett samarbete med biografen Bio Rio i
Stockholm. Under våren anordnades visningar av de tre tankeväckande filmerna The Post, La
Familia och Insyriated. Filmerna följdes av samtal där vi, tillsammans med en inbjuden gäst, vred
och vände på verkliga utmaningar som världen står inför idag. Konceptet fick många hejarop från
såväl yngre som äldre medlemmar och en ny omgång av Bio Global arrangeras under våren 2019 i
samarbete med Bio Rio och Globalportalen.

Världsångest i Almedalen
Bejaka din världsångest, som byggde vidare på Bota din världsångest och Bikta din världsångest
från 2016 respektive 2017, blev en stor succé. Tre öppna “terapisessioner” behandlade varsitt tema
– klimatet, #metoo och migrationen. Politiker, experter och journalister agerade terapeuter och
klienter, och artisterna Maia Hirasawa, Maxida Märak och Joy M’Batha framförde varsin kväll en
musikalisk tolkning av sessionens tema. Det fulla seminarietältet visade att det finns en efterfrågan
på arrangemang som skiljer sig från de klassiska panelsamtalen, och som blandar humor och allvar
kring aktuella teman. Detta tar vi självklart med oss i planeringen av framtida verksamhet.

Karriärsseminarier
Inom ramen för FUF:s praktikantprogram arrangerades två öppna seminarier för alla som är
intresserade av att arbeta utomlands med globala utvecklingsfrågor. Under seminarierna fick
deltagarna lyssna och ställa frågor till representanter från myndigheterna Sida, Folke
Bernadotteakademin och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som informerade om
olika möjligheter att inleda en internationell karriär inom utvecklingssektorn. Läs mer om
praktikantprogrammet under verksamhetsområdet Yrkesnätverk och praktik.
FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor arbetar för att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor
i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.
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Projekt: Fred och Säkerhet
2018 beviljades FUF för fjärde gången ett bidrag av Folke Bernadotteakademin för att driva ett
informations- och debattprojekt om fred och säkerhet. Den här gången hade projektet som syfte
att sprida kunskap och främja debatt om hållbart fredsbyggande, med fokus på efterkrigsländer.
En serie om tre uppskattade seminarier arrangerades: The environment of lasting peace, What does
it take to make peace last? och En strategi för hållbar fred. Två av seminarierna samarrangerades
med Mänsklig Säkerhet och Svenska Freds, och bland talarna fanns forskare från SIPRI och
Stockholm Environment Institute, Forum Syds före detta Colombiachef och grundaren av IKFF i
Tchad (WILPF Chad).
Seminarierna webbsändes och publicerades, tillsammans med exklusiva debattinlägg skrivna av
sakkunniga på de frågor som seminarierna lyfte, på den projektspecifika sidan
fuf.se/evenemang/projekt-hallbar-fred.

Ideellt arrangerade seminarier och evenemang
Flertalet seminarier arrangeras varje år av ideellt engagerade medlemmar i våra kommunikationsoch lokalgrupper. Läs mer om Seminariegruppen och de olika lokalgrupperna under
verksamhetsområdet Utbildning och fortbildning.
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Utbildning och fortbildning
Kommunikationsgrupper/Lokalgrupper
En betydande del av föreningens verksamhetsidé är att ge medlemmarna kunskap, men också
möjlighet att själva bidra till debatt om global hållbar utveckling. Våra kommunikationsgrupper,
som under året har bestått av 158 personer, har gjort ett omfattande arbete.
Under 2018 slog vi ihop grupperna FUF-bladet och Biståndsdebatten till en redaktion, med en
intern gruppuppdelning i Omvärldsbevakarna, Skribenterna, FUF-dokumentär, samt de
utlandsbaserade FUF-korrespondenterna. Därutöver finns Seminariegruppen som hade
gemensamma möten och utbildningar tillsammans med Redaktionen under hösten. Det har
bidragit till en större gemenskap mellan kommunikationsgrupperna som sällan träffades innan. Vi
införde också ”Skrivarstugor”, där kansliperson finns tillgänglig för rådgivning i den annars
självständiga skrivarprocessen. Skribenterna ses då och korrekturläser varandras texter inför
deadline till kansliet.
Kommunikationsgrupper finns även i form av våra lokalgrupper. Under hösten var FUF Lund,
Linköping och Örebro aktiva. Bl.a. genom ett ökat fokus på att fånga upp engagemang under
Sommarakademin (läs mer under avsnitt Utbildningsprogram, Sommarakademin) kontaktades
kansliet under året av flera personer som var intresserade av att starta lokalgrupper, och inför 2019
kommer fler lokalgrupper att bildas.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal kommunikationsgrupper
Antal ideellt aktiva

10
168

Andel ideellt aktiva som anser
att engagemanget givit ökad
relevant kunskap

100%

Andel ideellt aktiva som anser
att de fått relevant praktisk
erfarenhet

100%

Seminariegruppen
Seminariegruppen bestod under året av 35 unika personer som hade i uppgift att planera och
genomföra minst tre seminarier per termin. De ideellt engagerade medlemmarna valde själva
teman för seminarierna och bjöd in talare. Kansliet kallade till möten, handledde och utbildade
gruppen, korrekturläste inbjudningar och marknadsförde seminarierna på FUF:s hemsida och
sociala medier. Gruppen anordnade 7 seminarier, de flesta i form av fåtöljsamtal, på teman som
Syrienkrigets konsekvenser för barn och unga, #metoo i Kenya, Malawi och Zambia och Statslöshet
och mänskliga rättigheter. Under hösten samarbetade seminariegruppen med Afrikagrupperna och
Emmaus Stockholm kring ett seminarium om situationen i Västsahara. Det fullbokade seminariet,
som gästades av en ung journalist från Västsahara, modererades av en av seminariegruppens
medlemmar.
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FUF-bladet/Skribenterna
Tidningsredaktionen bestod under året av 27 unika personer. Under året bytte gruppen namn till
”Skribenterna”, då vi har anpassat deras rutiner till vårt nya nätmagasin fuf.se. Med anledning av
detta producerade gruppen endast två FUF-blad i år – de som släpptes under vårterminen innan
omstruktureringen inför hösten. Under höstterminen skrev gruppen istället artiklar till nätmagasinet
under två omgångar. Årets fyra teman var makt, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
hållbara städer och klimatet.
Texterna har bland annat utgjorts av reportage, intervjuer och krönikor av både redaktionen och av
gästskribenter. Kansliet kallade till möten, utbildade och handledde skribenterna, satte upp
deadlines, korrekturläste, och marknadsförde tidningen och texterna, men påverkade utöver detta
inte redaktionens val av ämnen. Medlemmarna fick genom sitt arbete möjlighet att fördjupa sig i
ämnen som de tycker är viktiga och intressanta, samtidigt som de har lärt sig och övat upp
journalistiska metoder.

FUF-korrespondenterna
FUF-korrespondenterna är inte en samlad kommunikationsgrupp, utan består av individer som
befinner sig utomlands, ofta långt ifrån klassiska korrespondentmetropoler. Under våren kunde
dessa personer bidra med material till bloggen fufkorrespondenterna.com, Instagramkontot
@fufkorrespondenterna och webbtidningen ”FUF i Världen”. Från och med sommaren kunde
korrespondenterna få sina artiklar publicerade på nätmagasinet fuf.se då tidningen FUF i Världen
slutade produceras.
Under 2018 minskade antalet FUF-korrespondenter: från 75 stycken året innan till 25 personer som
rapporterat från 21 länder. En anledning till detta kan ha varit tidsbrist hos kansliets personal samt
bristande intresse hos de 72 personer som anmält sig som FUF-korrespondenter under året. Det
började under året krävas verifiering vid inloggningar på bloggen och Intagramkontot, vilket har
försvårat arbetet för korrespondenterna. Detta är en tänkbar orsak till att lika mycket inte har
producerats under FUF-korrespondenternas flagg under året.

Biståndsdebattgruppen/Omvärldsbevakarna
Gruppen bestod under 2018 av 19 unika personer. Under året bytte gruppen namn till
”Omvärldsbevakarna”, då vi har anpassat deras rutiner till vårt nya nätmagasin. Medlemmarna
ansvarade under våren för den dagliga omvärldsbevakningen och uppdateringen av webbsidan
Biståndsdebatten.se. Under hösten gjordes uppdateringarna i stället på fuf.se. Varje dag under
terminerna var en person ansvarig för att leta efter seminarier om globala frågor och lägga upp
dem i vårt kalendarium. En annan person var ansvarig för att kolla igenom svenska opinionssidor
efter ledar- och debattartiklar om global utveckling. Samma person skrev sedan en
sammanfattning som publicerades på webbsidan en gång i veckan. Dessutom bevakade gruppen
seminarier genom att gå på dem och skriva krönikor till webbsidan eller twittra från
Biståndsdebattens konto.

FUF Dokumentär
Dokumentärgruppen bildades under hösten av 6 medlemmar som varit aktiva länge eller som
hade kunskap om att göra reportage i podcast-format. De podcasts som producerades under
hösten planeras släppas under våren 2019 på FUF:s podcastkanal.
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Almedalsredaktionen
Almedalsredaktionen bestod 2018 av 16 ideellt aktiva samt tre personer från kansliet. Redaktionen
bevakade 51 seminarier på Sidas scen ”Sverige i världen” genom att twittra och skriva krönikor. Den
gjorde också 45 videointervjuer med politiker och sakkunniga, 4 enkätundersökningar med
besökare och utställare runt om i Almedalen, samt 4 podcasts om upplevelser från Almedalen.
Under vårterminen jobbade en styrgrupp bestående av sex ideella med att organisera, utbilda och
förbereda redaktionen inför arbetet i Almedalen.

FUF Lund
FUF Lund är FUF:s största och mest etablerade lokalgrupp och arbetar mestadels på engelska, då
de har ett stort antal internationella studenter som medlemmar. Gruppen har under året haft 34
unika aktiva medlemmar som arrangerat seminarier och filmvisningar samt skrivit sin tidning FUF
Magazine. Teman för 2018 års fyra tidningar har varit ”Women in development”, landgrabbing,
urfolk och genusbaserat våld. De visade de tre filmerna Sameblod (i samarbete med Doc Lounge
och Ingenjörer Utan Gränser), Inventing Tomorrow och City of Joy.

FUF Linköping
FUF Linköping bildades under våren 2018 och bestod under året av 7 unika medlemmar. De blev
under hösten 2018 en godkänd studentförening på Linköpings Universitet. De har haft ett
seminarium med Khalid Khayati på temat migration, transnationellt medborgarskap och Sveriges
roll i humanitära kriser, och ett seminarium med Gabriella Irsten från IKFF om förbudet mot
kärnvapen.

FUF Örebro
FUF Örebro bildades under hösten 2018. Tre medlemmar har varit med på MR-dagarna i
Stockholm där de intervjuade och deltog på seminarier m.m. De höll ett seminarium med Gabriella
Irsten från det Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). De har under uppstarten
jobbat mycket med att få till stadgar som ska passa både FUF:s övergripande verksamhet och de
krav som ställs på stadgar som studentförening.

FUF Jönköping
FUF Jönköping påbörjade sitt arbete i november 2018 och låg i slutet av året fortfarande i
uppstartsfasen. De har hunnit ha ett möte med studentkåren där de har godkänt FUF Jönköping
som studentförening. De arbetade i slutet på året med att sammanställa stadgar som stämmer
överens med kårens riktlinjer.

FUF Göteborg
FUF Göteborg startade sent under hösten 2018 och var vid årets slut fortfarande i uppstartsfasen.
En av FUF Göteborgs medlemmar har varit med på kommunikationskursen i Härnösand och
bevakat bokmässan och MR-dagarna. De har startat en studiecirkel och hållit två möten i
studiefrämjandets lokaler.
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Bokklubben
Bokklubben är en uppskattad medlemsdriven verksamhet som samlar en grupp om 10
medlemmar med ett gemensamt intresse för utvecklingsfrågor. Gruppen har en studiecirkel i
litteratur och samlas för diskussioner och utbyte av erfarenheter flera gånger per termin.
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Utbildningsprogram
Utbildningsprogrammet syftar till att öka deltagarnas kunskap om och engagemang för hållbar
global utveckling. Programmet består av olika fristående utbildningskurser. Kursernas innehåll
varierar beroende på syfte och målgrupp. I vissa fall erbjuds kurserna som en del i ett pågående
projekt såsom utbildning av Almedalsredaktionen och kommunikationsgrupperna, och i andra fall
utgör kurserna mer omfattande fristående projekt som Sommarakademin och
Kommunikationskursen i Härnösand. Aktiva FUF:are inbjuds också löpande att bevaka konferenser
och seminarier, bland annat Mänskliga Rättighetsdagarna, samt att ingå i FUF:s Almedalsredaktion
som bevakar ett stort antal seminarier, som en del av utbildningsprogrammet.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal aktiviteter

30

Antal deltagare

399

Andel deltagare som anser att
deltagande givit ökad relevant
kunskap

100%

Andel deltagare som uppger
att de sprider informationen
vidare

100%

Sommarakademin
Sommarakademin genomfördes 13–17 augusti i Härnösand i samarbete med Sida Partnership
Forum. Under tre heldagar fick de 48 deltagarna information om hur världen, Sverige och de själva
kan engagera sig i stort och smått med Agenda 2030 som fokus. Talarna kom bland annat från
Folke Bernadotteakademin, Agenda 2030-delegationen, UNDP, Right Livelihood Awards, LSU,
FIAN och från hållbarhetskonsulterna Trossa.
100 procent av deltagarna anger att de redan har eller kommer att rekommendera
Sommarakademin till andra. Vid uppföljningen i februari 2019 anger 96 procent av de svarande att
de efter Sommarakademin på olika sätt har intresserat sig för och engagerat sig mer för hållbar
global utveckling. Det ökade egna engagemanget har för FUF bland annat resulterat i ett ökat antal
lokalgrupper som startat upp, eller är på väg att starta upp runt om i Sverige.
Totalt 151 ansökningar inkom från personer som ville delta i Sommarakademin. Genom urvalet bjöd
vi in deltagare som kompletterade varandra vad gäller förkunskaper, bakgrunder, ålder och
geografisk spridning. Vi strävade efter att få deltagare som representerade ett tvärsnitt av unga i
Sverige idag. Det var ett övervägande antal kvinnor som sökte: enbart 32 av 151 sökande var män.
Dock var det en ökning från året innan, då 10 av 120 ansökningar var från män.

Utvecklingsdagen
Kansliet bytte under året namn på ”FUF-dagen” till ”Utvecklingsdagen” och anordnade en dag då
de ideellt aktiva blev utbildade i globala utvecklingsfrågor och FUF:s syn på dessa. Talare var
Gapminder, som gav deltagarna en omvärldsuppdatering; Folk och försvar, som genomförde
workshopen ”Minister för en dag”; samt kansliet som kopplade faktabaserad omvärldsanalys med
vår verksamhet.
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Kommunikationskurs
Kommunikationskursen genomfördes på Sida SPF:s kursgård i Härnösand i oktober. Under tre
dagar fick de 28 deltagarna lära sig att skildra världen, att kommunicera inom FUF:s verksamhet
och att skriva journalistiskt. Utomstående talare var Alex Muigai från FCG Sweden och Gullers
Grupp. Nytt för året var att personal från FUF:s kansli höll i ett flertal pass om hur medlemmarnas
verksamhet bidrar till FUF:s verksamhet, om hur FUF kommunicerar på sociala medier och om hur
man kan skapa kommunikativt genomslag genom att porträttera personer och platser utan att vara
fördomsfull och spela på stereotyper. På så sätt blev programmet mer direkt relaterat till
kommunikationsgruppernas arbete.
Deltagarna var FUF:s ideellt aktiva från seminariegruppen, redaktionen och lokalgrupperna i Lund,
Linköping, samt från grupperna i Umeå och Göteborg som planeras starta sin verksamhet under
2019.

Utbildningar i teori och praktik
Vidare har kommunikationsgrupperna under året fått kontinuerlig kompetensutveckling. De har
bland annat fått lära sig hantera streamingutrustningen, sköta Biståndsdebattens Twitterkonto samt
gått minikurser i FUF:s syn på hållbar global utveckling samt fått föreläsningar i relevanta ämnen.
Inför större evenemang som FUF:s aktiva varit utskickade för att bevaka har mer omfattande
utbildningar hållits. Inför Almedalen hölls en heldagskickoff där de fick lära sig journalistiskt
skrivande, sociala medier och intervjuteknik. De fick även gå en podcastkurs och en teknikkurs. De
aktiva i Stockholm och Örebro fick i uppgift att bevaka Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm
och inför detta hölls en kvällskurs i intervjuteknik, utvecklingsfrågor och journalistiskt skrivande.
Att FUF erbjuder kompetensutveckling är uppskattat av de aktiva och är ofta en av anledningarna
till att de väljer att engagera sig.
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Övriga medlemsträffar
FUF arrangerar också verksamhet som bjuder in alla våra medlemmar till särskilda aktiviteter och
sammanträden.
Nyckeltal 2018

Resultat
Antal aktiviteter

5

Antal deltagare

230

Informationsträffar, mingel och årsmöte
Under året bjöd föreningen in sina medlemmar till fem öppna medlemsaktiviteter. Två av dem var
informationsträffar inför nya terminer, riktade till de som är intresserad av ett ideellt engagemang i
föreningen. FUF:s årsmöte, ett vårmingel och ett julmingel utgjorde de andra sammankomsterna.
Aktiviteterna är, med undantag för vissa mer formella delar, i första hand sociala sammankomster
för nya och gamla att mötas i föreningens verksamhet.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor arbetar för att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor
i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.
22 (28)

Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen för Utvecklingsfrågor

FUF-priset
Priset delas ut årligen för särskilt goda insatser inom internationellt utvecklings- och biståndsarbete.
Det kan delas ut till enskilda personer eller organisationer i Sverige. Syftet kan vara att ge
erkännande åt en lång och framstående verksamhet eller att lyfta fram och därmed kunna främja
nyare lovvärda insatser.
2018 delades priset ut till Anna-Karin Gauding med följande motivering:
“Anna-Karin Gauding tilldelas FUF-priset 2018 för sitt outtröttliga arbete för demokrati, utveckling och
respekt för mänskliga rättigheter i Latinamerika, och för att hon varit drivande i att skapa samarbete
och kunskapsutbyte mellan människor i Sverige och Latinamerika.”
I maj 2019 välkomnar FUF-pristagaren till ett särskilt pristagarseminarium där hon utifrån sina
erfarenheter kommer att dela med sig av sin kunskap.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor arbetar för att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor
i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.
23 (28)

Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen för Utvecklingsfrågor

Bilaga 1. Styrelse och kansli 2018
Styrelse
Rolf Carlman
Ordförande

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms
universitet. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut;
Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som
programchef och t.f. myndighetschef för SAREC – Styrelsen för ulandsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef
för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete
samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som industrihandläggare vid
ambassaden Hanoi, chargé d’affaires i Laos, chef för Svenska institutet i
Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza.
Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska
UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen
projektuppdrag för bl.a. Sida.

Anna Blücher

Anna Blücher har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet
och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms
universitet. Anna skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt och jobbar som
policyrådgivare på Forum Syd med Agenda 2030 och biståndspolitik. Tidigare
arbetade hon som administrativt stöd till staberna på Kronofogdens
huvudkontor. Hon har gjort praktik för IM i Nepal samt på CONCORD Sverige där
hon främst arbetar med samordning kring post 2015-processen, lanseringen av
Barometerrapporten samt aktiviteter kring Europaparlamentsvalet. Anna har
varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-bladsredaktionen.

Jan Cedergren

Jan Cedergren har efter sin pensionering haft en rad internationella uppdrag bl
a som ordförande i styrelsen för Adapation Fund, samt för OECD:s arbete med
Aid Effectiveness och för FN:s fond för klimatanpassning. Som Sveriges
representant var han med om att bygga upp den Gröna Fonden. I början av sin
karriär var han chef vid flera av de svenska biståndskontoren i Afrika, för att
senare bli ställföreträdare generaldirektör på Sida och chef för det bilaterala
biståndet på UD. Han har också haft chefsbefattning inom FN:s Mänskliga
rättighets-kontor i Genève.

Victoria Gillberg

Victoria Gillberg arbetar som kommunikatör på Diakonia och är utbildad
journalist från Stockholms universitet. Victoria har tidigare arbetat som
webbredaktör för tidningen OmVärlden, där hennes arbete fokuserade på
produktion och spridning av artiklar och podcasts.

Sanna Godeau
(avgick under året)

Sanna Godeau har studerat juridik med inriktning på folkrätt samt
statsvetenskap och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Hon har även
studerat vid Edinburgh University i Storbritannien. Hon har under de senaste två
åren tjänstgjort vid UD:s enhet för konfliktfrågor och humanitär politik, med
fokus på Sveriges bidrag till det första humanitära världstoppmötet i Istanbul.
Inom kort inleder hon sin nya tjänst på kansliet för krishantering inom
Justitiedepartementet. Sanna har tidigare bland annat varit ideellt engagerad i
Svenska Röda Korset Uppsala och har flerårig styrelsevana från Östgöta Nation i
Uppsala.

Gabriella Irsten

Gabriella Irsten arbetar som politisk handläggare på Internationella
kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Stockholm. Tidigare har hon arbetat
för Reaching Critical Will, ett självständigt program inom IKFF:s internationella
arbete i Geneve. Hon har även jobbat som konsult på FN i New York med frågor
relaterade till rymdsäkerhet. Hon har en dubbel masterexamen i humanitära
insatser, fredsbyggande och konfliktlösning (NOHA) från Ruhr-Universität
Bochum i Tyskland och Uppsala Universitet. Gabriella har varit aktiv i FUF sedan
2011, bl a som korrespondent från FN och Geneve, och från Almedalen. För
tillfället är hon med i nätverket för Young Professionals och är även FUF mentor.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor arbetar för att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor
i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.
24 (28)

Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen för Utvecklingsfrågor
Lennart Wohlgemouth

Lennart är gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och
europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet.
Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005
och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef
för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser.

Joakim Molander

Fil.dr. i filosofi från Åbo Akademi. Joakim har en bakgrund som lärare och
forskare i filosofi vid Åbo Akademi och Mittuniversitet. Han har varit anställd vid
Sida sedan 2003, vid sekretariatet för utvärdering och internrevision , som
handläggare för Sida i Bosnien och Herzegovina och som chef för
utvecklingssamarbetet i Rwanda och Burundi. Han har på senare år varit chef för
Sidas utvärderingssekretariat och enheten för planering, uppföljning och
utvärdering. För närvarande arbetar han som uppföljnings- och
utvärderingsexpert på International IDEA. Joakim har sedan 1990-talet varit aktiv
som recensent och skribent för bland andra Svenska Dagbladet, Nya
Wermlands Tidningen och Bibliotekstjänst. Han har också publicerat läroböcker
och akademiska artiklar i vetenskapsteori, politisk filosofi och etik.

Aria Nakhaei

Aria Nakhaei är snart färdig fil. Mag. i Politik och Krig från Försvarshögskolan och
har sedan tidigare en fil. Kand i Internationella relationer från Göteborgs
universitet och en fil. Kand i Statsvetenskap från Linköpings universitet. Aria har
tidigare varit Förbundsordförande för Utrikespolitiska förbundet Sverige och
ledamot i styrelsen för Folk och Försvar. Han har etniska rötter från Iran och
Turkiet och gjorde under hösten 2014 praktik på Svenska Generalkonsulatet i
Istanbul. Han har ett gediget engagemang inom Unga civil-samhället och ett
stort intresse för organisationsutveckling. Utrikespolitik, Internationell Säkerhet
och interkulturella frågor ligger Aria varmt om hjärtat.

Kansli
Kansliet har under året letts av vikarierande kanslichef Henrik Karlsson. Kansliet har även bestått av
verksamhetsområdesansvariga Kerstin Edquist (Forum/Biståndsdebatten), Jenny Axelsson
(Yrkesnätverk och praktik), Malin Stjernström (Seminarier och evenemang) och Agnes Cronholm
(”Aktiv i FUF”/Utbildning och fortbildning). Därtill arbetade Lena Östman som ansvarig för ekonomioch löneadministration, och Viktor Stocke som administratör med särskilt stöd till
Praktikantprogrammet. Både Lena och Viktor slutade på FUF under vårterminen-18. Istället för att
anställa en ny ekonomi- och löneadministratör anlitades en bokföringsfirman Attunda Ekonomi för
att delvis täcka upp för Lenas tjänst. Som ersättare för Viktor anställdes Matilda Andrén för att
arbeta som kansliassistent med fokus på kommunikation.
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Bilaga 2. Seminarier och evenemang 2018
Titel

Medverkande

Medarrangör

Från förslag till politik för
Agenda 2030

Lars Bryntesson, Finansdepartementet
Lennart Wohlgemuth, FUF
Sofia Svarfvar, Concord Sverige

Offentlig-privat samverkan och
rätten till hälsa i Tanzania

Josephine Sundqvist, Svenska kyrkan
Lennart Wohlgemuth, FUF

Expertgruppen för
biståndsanalys (EBA)

Agenda 2030 – kommer ungas
framtid att bli en valfråga?

Birgitta Englin, Global Utmaning
Rosaline Marbinah, LSU
Malin Stjernström, FUF
Anton Landehag, Ungdomsbarometern
Maria Kaarto, Läkarmissionen
Toivo Sjörén, Sifo
Karin Enström, Moderaterna
Emil Källström, Centerpartiet
Emma Nohrén, Miljöpartiet
Maria Andersson Willner,
Socialdemokraterna
Joar Forssell, Liberala Ungdomsförbundet

Global Utmaning
Concord Sverige
Kulturhuset Stadsteatern

Agenda 2030 och FN - reform i
sikte?

Efraim Gomez, Utrikesdepartementet
Lennart Wohlgemuth, FUF
Sofia Tuvestad, Concord Sverige

Biståndet och korruptionen

Bo Göransson, fd Sida och UD
Anna-Karin Johansson, fd Svenska
Afghanistankommittén
Klas Rasmusson, Sida
Magnus Lindell, Riksrevisionen
Ulla Andrén, Transparency International
Sverige
Rolf Carlman, FUF

Transparency International
Sverige

BIO GLOBAL: The Post

Lars Gunnar Erlandson, Reportrar utan
gränser
Malin Stjernström, FUF

Bio Rio

Food Security Through a
Gendered Lens

Kawinzi Muiu, World Food Programme
(WFP)
Helen Hakena, Leitana Nehan Women’s
Development Agency (LNWDA)
Victoria Gillberg, FUF / Diakonia

World Food Programme
(WFP)
Sida

BIO GLOBAL: La Familia

Erik Schrammel, MÄN
Henrik Karlsson, FUF

Bio Rio

Vad händer egentligen i
Etiopien – och vad gör Sverige?

Pierre Fruhling
Lennart Wohlgemuth, FUF

FUF-prisseminarium

Gun-Britt Andersson, EBA
Rolf Carlman, FUF

BIO GLOBAL: Insyriated

Michaela Friberg Storey, Röda Korset
Malin Stjernström, FUF

Bio Rio

Avslutning för Agenda 2030utfrågningarna med Ulrika
Modéer

Ulrika Modéer, Utrikesdepartementet
Lennart Wohlgemuth, FUF
Sofia Svarfvar, Concord Sverige

Utrikesdepartementet

Bejaka din världsångest:
Klimatet

Ahmed Al-Qassam, Länsstyrelsen Skåne
Sasja Beslik, Nordea

OmVärlden
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Maia Hirasawa, artist
Ylva Bergman, OmVärlden
Bejaka din världsångest:
#metoo

Luis Lineo, Feministiskt initiativ
Charlotte Petri Gornitzka, OECD/DAC
Maxdia Märak, artist
Ylva Bergman, OmVärlden

OmVärlden

Bejaka din världsångest:
Migrationen

Alice Petrén, Sveriges Radio
Lisa Pelling, Arena Idé
Joy M'Batha, artist
Ylva Bergman, OmVärlden

OmVärlden

Gör biståndet nytta i
Afghanistan?

Adam Pain, SLU
Andreas Stefansson, SAK
Karin Kronlid, Sida
Bengt Ekman, SAK

Svenska
Afghanistankommittén i
Stockholm

Development Talks: Capacity
and Ownership - New Ways of
Working

Sida, FUF, International IDEA, Diakonia,
SCB, DIE, Världsbanken, INASP, Lunds
universitet

Sida och EBA

Internationella flickdagen:
Tonårsflickor på flykt - dags att
agera

Agnes Björn, Plan International Sverige
Gufran Al-Nadaf, Utrikesdepartementet
Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna
Anna Blücher, FUF

Plan International Sverige

Ethiopia at a turning point

Fantu Cheru
Lennart Wohlgemuth, FUF

Climate countdown - get up to
speed on the upcoming
climate negotiations

Johanna Lissinger Peitz,
Utrikesdepartementet
Mathias Fridahl, Fores
Maggie White, SIWI
Adam Leckius, PUSH Sverige

SIWI Swedish Water
House

The environment of lasting
peace

Florian Krampe, SIPRI
Karina Barquet, SEI
Claudia Arenas, Forum Syd
Robert Egnell, Försvarshögskolan /
Mänsklig Säkerhet

Mänsklig Säkerhet

What does it take to make
peace last?

Amalkher Djibrine Souleymane, WILPF
Chad
Lennart Wohlgemuth, FUF

En strategi för hållbar fred

Per Enarsson, Utrikesdepartementet
Petra Smitmanis Dry, Sida
Paul Murray, FBA
Agnes Hellström, Svenska Freds
Gabriella Irsten, FUF

Venezuela - från föregångsland
till krissituation

Fransisco Contreras,
Latinamerikagrupperna/Solidaritetshuset

#Metoo i Kenya, Malawi och
Zambia

Anna Tibblin, We Effect

Global Health Night

Johan von Schreeb, Läkare utan gränser

Menstrual cups in Uganda

Natasha Wrang, Sida Alumni

Statslöshet och mänskliga
rättigheter

Elena Dingu-Kyrklund, Stockholms
universitet

Feminist perspective on
migration

Maja Sager, Department of Gender Studies
in Lund

Svenska Freds

IFMSA Skåne
KUF Skåne
SIGHT
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Utsikter för en kärnvapenfri
värld

Thomas Jonter, Stockholms universitet

Humanitära insatser i krigets
skugga

Hanna Broberg, Läkare utan gränser

FUF Movie Screening &
discussion: Sami Blood and
indigenous people
Förlorad generation?
Syrienkrigets konsekvenser för
barn och unga

Agnes Björn, Plan International Sverige

Western Sahara - from a youth
perspective

Ahmed Ettanji, Equipe Media
Aydan Latifi, FUF

Globalt kärnvapenförbud

Gabriella Irsten, IKFF / FUF

Migration, transnationellt
medborgarskap och Sveriges
roll i humanitära kriser

Khalid Khayati

Globalt kärnvapenförbud

Gabriella Irsten, IKFF / FUF

EU-Africa Relations

Prince Young
Lennart Wohlgemuth, FUF

Tackling Gender-Based
Violence

Panelsamtal med professorer inom
området och lokala organisationer i Lund

FUF Movie Screening &
discussion: Inventing Tomorrow

Afrikagrupperna
Emmaus Stockholm

IKFF

Doc Lounge
Ingenjörer Utan Gränser

FUF Movie Screening &
discussion: City of Joy
Karriärsseminarium

Sidas enhet för kapacitetsutveckling

Karriärsseminarium

MSB, Sida och FBA
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