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Inledning
Målet för verksamheten under 2019 styrs dels av den bidragsfinansiering som föreningen har, dels
av mål på organisationsnivå.
I föreningens avtal om informationsprojekt med Forum Syd regleras inför verksamhetsåren 20182020 en omfattande folkbildningsverksamhet fördelat på tre verksamhetsområden: vårt digitala
forum, utbildningsverksamheten samt vår seminarieverksamhet. I ett avtal med Sida SPF regleras
målsättningar för projekten Praktikantprogrammet, yrkesnätverket Young Professionals och
Sommarakademin under perioden 2017-2019. Under året kommer vi även att bedriva två projekt
med bidrag från Sidas kommunikationsavdelning (bevakning av bistånds- och utvecklingsfrågor i
Almedalen) och Folke Bernadotteakademin (projektet ”Hållbar säkerhet”). Även dessa projekts
målsättningar regleras av avtalen.
Samtidigt jobbar styrelse, kansli och medlemmar kontinuerligt för att utveckla organisationen i sin
helhet. Särskilda fokusområden för detta arbete under året handlar om kommunikation,
lokalgrupper och finansiering.
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Verksamhetsområden
Forum
Forum är en del av det projekt som är finansierat av Forum Syd och som har som övergripande mål
att ”öka kunskapen som situationen i låg- och medleinkomstländer; drivkrafter och hinder för en rättvis
och hållbar global utveckling; fattigdomsbekämpning och det svenska och internationella
utvecklingssamarbetets roll; PGU; och Agenda 2030 hos projektets målgrupper. Genom att informera
om, och engagera människor i, frågor som rör en hållbar global utveckling bidrar projektet till en bred
folklig förankring för dessa frågor och till att målgrupperna i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld
– på ett personligt plan såväl som genom att ställa krav på sina folkvalda.”
Delmål för Forum är att ”samla och tillgängliggöra argument och resonemang i den offentliga
debatten om utvecklings- och biståndsfrågor; samt att verka för en nyanserad, kunskapsbaserad och
öppen debatt genom att bjuda in experter att bidra med sakkunniga perspektiv.”

Hemsidan
Efter en stor omorganisation av våra webbsidor under 2018 har vi nu två nya webbsidor: fuf.se och
utvecklingsarkivet.se. Fuf.se samlar information om bland annat seminarier, praktikantprogram,
utbildningar, lokalgrupper och styrelsens arbete. Dessutom är en stor del av hemsidan numera ett
digitalt magasin.
Magasinet syftar till att samla, nyansera och fördjupa debatten om Sveriges roll i den globala
utvecklingen. Det innehåller bland annat debattartiklar, krönikor, reportage och analyser samt
rapporter från våra korrespondenter ute i världen. Magasinet på fuf.se riktar sig till personer som vill
hålla sig uppdaterade och informerade om den globala utvecklingen – alltifrån yrkesverksamma
och politiker till studenter och en intresserad allmänhet.
FUF:s kommunikationsgrupper kommer under 2019 att fortsätta omvärldsbevaka och producera
material till magasinet på fuf.se.

Utvecklingsarkivet
Den nystartade webbsidan utvecklingsarkivet.se är ett rent dokumentarkiv som tidigare var
integrerat i Biståndsdebatten.se. Nu ligger arkivet på en separat domän och samlar dokument om
svenskt bistånd och Sveriges roll i världen från 1960-talet till idag. Målgruppen är studenter,
forskare, yrkesverksamma och allmänhet som vill fördjupa sig i Sveriges roll inom global
utveckling.
Under 2019 satsar vi på att nå ut med det nya dokumentarkivet till bland annat universitet och
bibliotek. Vi vill även att det ska bli en välkänd webbsida inom branschen.
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Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal unika besökare

55 000

Antal sessioner

75 000

Exklusiva debattartiklar

50

Exklusiva debattörer/författare

100

Prenumeranter på nyhetsbrev
(omvärldsbevakning)

750

Antal följare i sociala medier

20 000

Interaktioner i sociala medier

25 000

Målen är satta gemensamt för de nya webbsidorna fuf.se och utvecklingsarkivet.se.
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Yrkesnätverk och praktik
Praktikantprogrammet
Praktikantprogrammet är en del av den insats som är finansierad av Sida och som har som
övergripande mål att: ”väcka och öka intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor hos
målgrupperna genom att erbjuda plattformar för kunskaps- och kompentensutveckling samt
erfarenhetsutbyten. Detta leder i förlängningen till att den svenska resursbasen breddas och utvecklas
och till att synergier uppnås. Programmålet är att mellan 2017-2019 (3 år) erbjuda individer möjligheter
att skaffa sig kunskap om, och/eller praktisk erfarenhet av, globala utvecklingsfrågor genom tre
delprogram: Sommarakademin, Praktikantprogrammet och Young Professionals-nätverket.”
Delmålet för Praktikantprogrammet är att: ”Tillhandahålla möjligheter för studenter på
universitetsnivå att öka sin kompetens genom att arbeta praktiskt med globala utvecklingsfrågor och
internationellt samarbete i Sverige, samt att därigenom förse svenska aktörer inom
utvecklingssamarbetet med kapacitetsstärkta unga resurser.”
Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal deltagare

70

Antal praktikarbetsplatser

20

Antal kurstillfällen

18

Antal informationstillfällen

10

Antal öppna aktiviteter

2

Andel deltagare som anser att
deltagande givit ökad relevant
kunskap

90%

Andel deltagare som anser att de
fått relevant praktisk erfarenhet

90%

Antal deltagare som anser sig ha
stärkt sitt nätverk

95%

Andel praktikplatser som anser
att praktikanten är en möjlig
framtida rekrytering

90%

Praktikantprogrammet kommer under 2019 ha ett upplägg som i stort liknar 2018 års innehåll och
omfattning. Samtidigt är vi medvetna om att vi under tidigare år har överskridit de uppsatta målen
och kommer därmed att uppnå målet om 210 praktikanter mellan 2017 och 2019 även med en
något mindre kvot under 2019. Vi kommer under 2019 att ha ett fortsatt ökat fokus på att få in
deltagare som skapar större bredd och mångfald bland praktikanterna då vi upplever att detta
ännu är ett område för utveckling. Även handledarrollen fortsätter att vara ett prioriterat område då
den främsta kritik som har riktats mot programmet av praktikanterna handlar just om bristande
handledarskap från praktikplatsen. Från och med 2019 är den inledande handledarutbildningen
obligatorisk för att säkerställa att samtliga involverade handledare är införstådda med att de måste
ta uppgiften på allvar och lämna utrymme för detta i sin tjänst.
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Young Professionals
Young Professionals är en del av den insats som är finansierad av Sida och som har som
övergripande mål att: ”väcka och öka intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor hos
målgrupperna genom att erbjuda plattformar för kunskaps- och kompentensutveckling samt
erfarenhetsutbyten. Detta leder i förlängningen till att den svenska resursbasen breddas och utvecklas
och till att synergier uppnås. Programmålet är att mellan 2017-2019 (3 år) erbjuda individer möjligheter
att skaffa sig kunskap om, och/eller praktisk erfarenhet av, globala utvecklingsfrågor genom tre
delprogram: Sommarakademin, Praktikantprogrammet och Young Professionals-nätverket.”
Delmålet för Young Professionals-nätverket är att: ”Tillhandahålla en plattform för nyutexaminerade
akademiker (unga, yrkesverksamma inom utvecklingssektorn) där de kan utbyta kunskaper och
erfarenheter, kompetensutvecklas samt fördjupa sina kontakter med andra aktörer inom
utvecklingssektorn.”
Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal deltagare

20-40

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

90%

Andel deltagare som stärkt sitt
nätverk inom
utvecklingssektorn

90%

Under 2019 planeras åtta nätverksträffar. Träffarnas innehåll planeras i samråd med nätverket och
årets träffar kommer bl.a. att behandla mindfulness, hur man kan använda LinkedIn samt
medieträning.

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 har avslutat sina studier och tagit sig in på arbetsmarknaden, som äldre medlemmar med ett
helt händelserikt yrkesliv i ryggsäcken.
Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal adepter

30

Antal mentorer

20

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

90%

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

90%
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Deltagarna i mentorskapsprogrammet bjuds in till introduktionsträffar både vår- och hösttermin i
syfte att stödja mentor och adept-paren i deras uppstart. Här ges de möjlighet att mötas och
diskutera hur de får ut det mesta av mentorskapet.
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Seminarier och evenemang
Seminarierna och evenemangen är en del av det projekt som är finansierat av Forum Syd och som
har som övergripande mål att ”öka kunskapen som situationen i låg- och medleinkomstländer;
drivkrafter och hinder för en rättvis och hållbar global utveckling; fattigdomsbekämpning och det
svenska och internationella utvecklingssamarbetets roll; PGU; och Agenda 2030 hos projektets
målgrupper. Genom att informera om, och engagera människor i, frågor som rör en hållbar global
utveckling bidrar projektet till en bred folklig förankring för dessa frågor och till att målgrupperna i sin
tur kan arbeta för en mer rättvis värld – på ett personligt plan såväl som genom att ställa krav på sina
folkvalda.”
Delmål för seminarier och evenemang är att ”som en neutral aktör genomföra
informationsaktiviteter/events, t.ex. seminarier, debatter, samtal och filmvisningar för att därigenom
främja ökad kunskap och debatt om globala utvecklingsfrågor hos en bred målgrupp.”
Målgruppen består både av de som redan är verksamma inom utvecklingssektorn eller studerar
frågorna och de som är allmänt nyfikna. Den verksamhet som bedrivs i Stockholm kan genom olika
digitala kanaler nå en mer spridd publik över landet.
Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal seminarier
Antal deltagare
Antal organisationssamarbeten

40
2 000
60

Antal visningar av seminariefilmer

3 000

Antal nedladdningar av
seminariepoddar

1 500

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

90%

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

90%

Seminarier och evenemang är en del av föreningens kärnverksamhet och utgörs av såväl stora
sammankomster med expertpaneler som mindre seminarier under avslappnade former i den egna
kanslilokalen. Profilseminarier 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. Inom ramen för FUF:s praktikantprogram arrangeras öppna seminarier för
alla som är intresserade av praktik eller arbete med fokus på globala utvecklingsfrågor. Seminarier
arrangeras också av ideellt engagerade medlemmar i våra kommunikations- och lokalgrupper.
När det gäller antal aktiviteter och deltagare är målsättningen för 2019 att verksamheten ska ha
samma omfattning som föregående år, med lika goda resultat avseende kunskapsökning och
-spridning. Seminariepoddarna, som publiceras som avsnitt av FUF-podden, tappade många
lyssnare under ett uppehåll 2018 och vi kommer därför arbeta aktivt för att åter öka lyssnarantalet.
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. Under 2019 arrangeras därför för andra gången bio- och
samtalskoncept Bio Global, i samarbete med Bio Rio och Globalportalen. För fjärde året i rad
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planeras också seminarier i Almedalen på temat ”världsångest” tillsammans med nätmagasinet
OmVärlden. Med tanke på den stora succé dessa seminarier har haft kommer vi även detta år satsa
på ett annorlunda koncept som blandar humor, allvar och kulturinslag.
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Utbildning och fortbildning
En betydande del av föreningens verksamhetsidé är att ge medlemmar och unga med intresse för
globala frågor kunskap och möjlighet att själva bidra till att informera och skapa debatt om global
hållbar utveckling. Detta görs genom handledning av våra kommunikations- och lokalgrupper och
ett omfattande utbildningsprogram.
Utbildning och fortbildningsverksamheten är en del av det projekt som är finansierat av Forum Syd
och som har som övergripande mål att ”öka kunskapen som situationen i låg- och
medleinkomstländer; drivkrafter och hinder för en rättvis och hållbar global utveckling;
fattigdomsbekämpning och det svenska och internationella utvecklingssamarbetets roll; PGU; och
Agenda 2030 hos projektets målgrupper. Genom att informera om, och engagera människor i, frågor
som rör en hållbar global utveckling bidrar projektet till en bred folklig förankring för dessa frågor och
till att målgrupperna i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld – på ett personligt plan såväl som
genom att ställa krav på sina folkvalda.”
Delmål för utbildnings- och fortbildningsverksamheten är att ”ge deltagarna kunskap och verktyg för
att öka kunskapen om, och intresset för, globala utvecklingsfrågor. Genom utbildningsverksamheten
skapas ett varaktigt och stärkt engagemang för globala utvecklingsfrågor.”
Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal aktiviteter

20

Antal deltagare

300

Unika vidareinformatörer

130

Antal visningar av artiklar producerade
av vidareinformatörer

3000

Antal visningar av podcasts
producerade av vidareinformatörer

1000

Antal visningar av
filmer/webbsändningar producerade
av vidareinformatörer

2250

Andel deltagare som anser att
deltagande givit ökad relevant kunskap

90%

Andel deltagare som anser att de fått
relevant praktisk erfarenhet

90%

Andel deltagare som uppger att de
sprider informationen vidare

90%

Kommunikationsgrupper
FUF har flera kommunikationsgrupper som främst består av unga medlemmar. Seminariegruppen
planerar mindre seminarier och Redaktionen (som består av flera mindre grupper) producerar
material till vårt magasin på fuf.se. De får kontinuerligt utbildning och handledning i kommunikation,
omvärldsbevakning och globala utvecklingsfrågor.
Under 2019 planerar kansliet att fortsätta att ha gemensamma utbildningskvällar med gruppmöten
för Seminariegruppen och Redaktionen. Vi kommer även att fortsätta med Skrivarstugor – kvällar
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då kanslipersonal finns tillgänglig för rådgivning, men där grupperna arbetar självständigt med sina
uppgifter.
Därutöver finns inom organisationen flera lokalgrupper. De lokalgrupper som planeras vara aktiva
under 2019 är de som redan arbetar; Lund, Linköping och Örebro, samt Göteborg, Umeå, Uppsala
och Jönköping som vi har haft uppstartsmöten med. Grupperna planerar och genomför olika typer
av aktiviteter, bl.a. seminarier, skrivarstugor, diskussionskvällar och filmvisningar.

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 av ett pågående
projekt såsom utbildning av Almedalsredaktionen och kommunikationsgrupperna, och i andra fall
utgör kurserna mer omfattande fristående projekt som Sommarakademin.
Under 2019 planerar kansliet att hålla fyra större utbildningar samt ett antal mindre
kompetensutvecklingstillfällen. De mer omfattande utbildningarna är under våren:
1.
2.
3.
4.

Utvecklingsdagen som syftar till att utbilda våra ideellt aktiva i globala utvecklingsfrågor
och FUF:s syn på dessa
Förberedelsekurser inför Almedalen
Sommarakademin som planeras hållas på SPF i Härnösand i juni. Där utbildar FUF om de
Globala Målen för personer mellan 18–25 år utanför vår medlemskrets
Kommunikationskurs för våra aktiva medlemmar under hösten

Sommarakademin
Sommarakadmin är en del av den insats som är finansierad av Sida och som har som övergripande
mål att: ”väcka och öka intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor hos målgrupperna
genom att erbjuda plattformar för kunskaps- och kompentensutveckling samt erfarenhetsutbyten.
Detta leder i förlängningen till att den svenska resursbasen breddas och utvecklas och till att synergier
uppnås. Programmålet är att mellan 2017-2019 (3 år) erbjuda individer möjligheter att skaffa sig
kunskap om, och/eller praktisk erfarenhet av, globala utvecklingsfrågor genom tre delprogram:
Sommarakademin, Praktikantprogrammet och Young Professionals-nätverket.”
Delmålet för Sommarakademin är att: ”Tillhandahålla en mötesplats för personer i åldrarna 18-25 år
kan lära sig om, och öka sitt intresse och engagemang för, globala utvecklingsfrågor.
Sommarakademin kommer under 2019 att behålla de yttre ramarna för projektet vad gäller
deltagare, syfte och mål. Vi har beslutat att i år återgå till att genomföra Sommarakademin i juni
eftersom det visade sig vara en bättre månad än augusti (som kursen var förlagd till förra året) ur
planeringssynpunkt.
En utmaning inför 2019 är som tidigare år att nå en bred målgrupp. Vi kommer därför även i år att
jobba aktivt för ett brett rekryteringsunderlag för utbildningen. Vi kommer att ta direktkontakt med
gymnasieskolor i hela Sverige och har fortsatt fokus på mångfald när vi gör det slutgiltiga urvalet
bland de sökande.
Vi planerar även att fortsätta med förra årets satsning att fånga upp engagerade under
Sommarakademin, och slussa dem som vill vidare till våra redan befintliga lokal- och
kommunikationsgrupper. Vi kommer även ge särskilt stöd till dem som vill starta upp nya
lokalgrupper.
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Projekt: Hållbar säkerhet
Projektet Hållbar säkerhet är en ny typ av projekt inom FUF som finansieras av Folke
Bernadotteakademin och som syftar till att ”öka svenska politikers och makthavares kunskap om
centrala ramverk, processer och mekanismer som lägger grunden för och bidrar till hållbar fred,
säkerhet och utveckling, i närområdet såväl som globalt.” Projektet målsättning är att: ”Fler unga
röster i debatten leder till att synsätt förändras, politiska skiljelinjer tydliggörs och värderingar formas
och utvecklas inom svensk säkerhets- och utvecklingsdebatt.”
Projektet tar fokus på att öka ungas (19-29 år) delaktighet i den säkerhetspolitiska debatten och att
inkludering av unga på längre sikt bidrar till att perspektiven i säkerhetspolitiken vidgas,
frågeställningar förändras, politiska skiljelinjer tydliggörs och värderingar formas. Genom att aktivt
söka dialog med unga civilsamhällesföreträdare, ungdomspolitiska förtroendevalda och unga
opinionsbildande ledarskribenter och influensers lär vi av varandra, stärker nätverk och lägger
grunden till en säkerhetspolitisk diskussion som också ser förebyggande fredsfrämjande åtgärder,
säkerhetsskapande insatser och hållbara utvecklingsprojekt som verktyg för säkerhet.
Inom projektet ska följande aktiviteter genomföras under 2019:
- Förstudie: unga röster i den säkerhetspolitiska debatten
- Förstudie: säkerhetspolitiska perspektiv i den svenska debatten
- Nätverksbyggande verksamhet: att lära känna målgruppen
- Debattartiklar: unga röster på fuf.se
- Framtagande av seminarie-/workshopupplägg om resolution 2250 till våra lokalgrupper
- Arrangera ett seminarium om hållbar säkerhet
Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal unika unga opinionsbildare
och makthavare som har uppvaktats
inom projektet
Antal unga opinionsbildare och
makthavare på våra digitala
debattforum
Andel medverkande som uppger att
de genom projektet breddat sin syn
på svensk säkerhetspolitik

50

7

50%

Projektet som ska genomföras under 2019 är tänkt att vara ett första pilotår av en flerårig satsning
(om fortsatt stöd ges) på att lyfta frågor som rör säkerhet och unga.

Projekt: Almedalen
Projektet finansieras av Sida och syftar till att ”tillgängliggöra kunskap och diskussioner även för de
som inte har möjlighet att delta på plats. Därtill möjliggör projektet för en grupp unga personer att
genom utbildning och genomförande öka sin kompetens och praktiska erfarenhet på området”.
Under Almedalsveckan 2019 planerar vi att ha ungefär samma upplägg som föregående år, då de
satsningar som gjordes 2018 för att vässa bevakningen upplevdes som lyckade. Det betyder att
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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redaktionen kommer att bevaka seminarier på Sverige i världen-scenen via Twitter, göra
videointervjuer med politiker och sakkunniga, skriva krönikor och reportage, analysera
partiledartalen ur ett globalt perspektiv och genomföra enklare enkätundersökningar med
besökare och utställare runt om i Almedalen. Almedalsredaktionen kommer, på grund av stigande
priser för bland annat boende, bestå av något färre ideellt aktiva jämfört med tidigare år (ca 12
personer).
Nyckeltal

Målsättning 2019
Antal bevakade seminarier

45

Antal informationsprodukter

50

Antal kapacitetsstärkta studenter

12

Antal besök på hemsidan
Antal sidvisningar på hemsidan
Antal visningar av videointervjuer
Antal interaktioner i sociala medier

4 000
9 000
20 000
7 000

Övriga medlemsträffar
Terminsvisa uppstartsmöten och avslutningsmingel är en fortsatt viktig verksamhet för FUF. Här
ges medlemmarna möjlighet att träffas utanför seminarielokaler, skrivarstugor och utbildningar för
att lära känna varandra och mötas i deras gemensamma intresse för global utveckling oberoende
av vilken roll de har i föreningen.

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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Organisationsutveckling
Styrelse, kansli och medlemmar arbetar kontinuerligt för att utveckla organisationen i sin helhet.
Särskilda fokusområden för detta arbete under året handlar om kommunikation, finansiering och
lokalgrupper.

Kommunikation
Under 2018 startade vi en arbetsgrupp som ska förbättra organisationens externa kommunikation. I
den ingår två styrelsemedlemmar och tre personer på kansliet som jobbar med extern
kommunikation på olika sätt. Under 2019 kommer gruppen att fortsätta arbetet för att:
•
•
•
•

göra kommunikationen kring våra seminarier tydligare
bli mer effektiva på sociala medier
nå ut bredare med webbsändningar och poddar
mäta och följa upp statistik kring våra digitala kanaler på ett mer strukturerat sätt

Lokalgrupper
Under 2019 kommer vi att prioritera att ge särskilt stöd till våra lokalgrupper: både befintliga och
nya som vill starta upp. Målsättningen är att vi under året ska ha minst fem aktiva och stabila
lokalgrupper runt om i landet. Lokalgruppsansvarig kommer löpande att ha möten med grupperna
för att tillse att arbetet rullar på enligt plan och inspirera dem till olika typer av aktiviteter. Därutöver
behöver vi också fundera vidare på hur vi på andra sätt kan uppmuntra och stödja lokalgrupperna,
och hur vi ska få resurser för det. Bl.a. kommer vi även fortsättningsvis att ge stöd i form av ett
terminsvis utbud av färdigpaketerade seminarier, med en färdig inbjudningsmall och personer som
kan ställa upp som talare, för de grupper som är intresserade.
2018 tillsattes en arbetsgrupp i styrelsen som har till uppgift att arbeta fram gemensamma ramar i
form av stadgar som lokalgrupperna kan välja att anta om de vill. Detta är en del i arbetet för att
stödja dem organisatoriskt och har kommit sig av att flera universitet kräver mer formaliserade
former för organisering för lokalgrupper som vill räknas som studentföreningar och kunna ta del av
sådanas förmåner.

Finansiering
FUF är en bidragsberoende organisation. Av våra budgeterade intäkter för året utgörs 93 procent
av bidrag. I dagsläget löper de längsta bidragen på treårsavtal. Andra är så korta som ett par
månader. Detta gör att finansieringsfrågan är ständigt återkommande. Hur kan vi öka andelen ”egna
intäkter”, och kan vi kvalificera oss för att söka verksamhetsstöd för att slippa vara lika beroende av
projektfinansiering? Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under året.
Vi kommer dels att fortsätta det pågående arbetet med att se över hur vi mer strategiskt kan arbeta
för att få in fler s.k. FUF-supportrar, vilket skulle kunna minska bidragsberoendet genom att
andelen ej öronmärkta intäkter ökar.
Vi har också påbörjat ett mer långsiktigt arbete för att kunna kvalificera oss för verksamhetsbidrag
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Eftersom geografisk spridning är
ett mål i sig för FUF – bl.a. genom etablering av fler lokalgrupper runtom i landet – och eftersom
FUF:s medlemsbas till stor del består av unga personer (75 % är studenter) är detta något som vi
ser vara en möjlighet på sikt.
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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