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Är

En partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation

Bildades

1972

Vision

FUFs vision är att den svenska allmänheten har god kunskap om global
utveckling. Med ökad kunskap agerar fler för en rättvis och hållbar värld, såväl
på ett personligt plan som genom att ställa krav på makthavare. Sveriges roll i
världen uppmärksammas och debatteras i media samt inom politik, kultur och
utbildning. Debatten är faktabaserad och ger utrymme för en mångfald av
perspektiv och röster. Svenska makthavare inom politik och näringsliv tar ansvar
för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sitt beslutsfattande. Aktörer
från olika sektorer samarbetar och angriper våra globala utmaningar ur ett
helhetsperspektiv.
För att bidra till att uppnå visionen ska FUF:

Mission

– vara en partipolitiskt och religiöst obunden plattform som bidrar till en
faktabaserad debatt om Sveriges roll i världen. I debatten ska vi ge utrymme för
en mångfald av perspektiv och röster.
– sprida kunskap om förbisedda globala utmaningar och belysa aktuella frågor ur
nya perspektiv.
– bidra till att kunskap om global utveckling blir mer begriplig och lättillgänglig.
– väcka engagemang för en rättvis och hållbar global utveckling, särskilt bland
unga.
– skapa fora för erfarenhetsutbyte och samarbete över sektors-, sociala- och
generationsgränser.
– stödja personer som vill jobba för en rättvis och hållbar global utveckling, så
att de får praktiska erfarenheter och en fördjupad förståelse för frågorna.
– bidra till en faktabaserad svensk och europeisk politik för global utveckling.
Medlemmar

FUF hade 958 medlemmar vid 2019 års slut, varav cirka 77% är 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
Utvecklingsmagasinet
Biståndsdebatten.se/fuf.se
Utbildnings- och fortbildningsverksamhet för ideellt aktiva medlemmar
Nätverk för hållbar fred och säkerhet
Praktikantprogram och yrkesnätverk

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, utvecklingsarkivet.se
Facebook: FUF och Utvecklingsmagasinet
Twitter: @utvmagasinet
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
2019 har varit ett spännande år för FUF. Vi har tagit våra nya lokaler i besittning och det har varit
ett stort lyft för såväl kanslipersonalen som för verksamhet. På Ehrensvärdsgatan har vi fina
möjligheter att vara den mötesplats för människor som är intresserade av utvecklingsfrågor som vi
vill vara. Under året har vi också konsoliderat vår virtuella mötesplats där vi integrerat
biståndsdebatten.se med vår reguljära hemsida, fuf.se. Tack vare allt det fina arbete som vårt
kansli och våra korrepondenter, skribenter, omvärldsbevakare och externa debattörer lägger ner på
att erbjuda ett aktuellt och intressant material har vi under 2019 haft 60 000 besökare på vår
hemsida, vilket är fler än någonsin tidigare. Vi har också 20 000 följare i sociala medier och har haft
nästan 50 000 visningar av våra webbsändningar. Det visar att vi erbjuder ett viktig och intressant
forum för utvecklingsfrågor i Sverige!
Även andra delar av vår verksamhet har rullat på bra. Under året har vi arrangerat 48 evenemang
med nästan 2000 deltagare. En del av dessa seminarier erbjuds av våra sju lokalgrupper, som är
aktiva på universitet i hela landet. Vi har erbjudit utbildning, nätverkande och praktik genom vårt
Sida-finansierade praktikprogram och young professionals, vårt forum för unga människor som är
verksamma i utvecklingsbranschen. Vi har också genonom vår sommarakademi erbjudit möjligheter
för unga människor som är intresserade av utvecklingsfrågor att lära sig mer om området. Sist men
inte minst har vi också avslutat vårt informations- och debattprojekt kring hållbar fred och
säkerhet, som finansierats av Folke Bernadotteakademien. Projektet har breddat den svenska fredsoch säkerhetspolitiska debatten med fler perspektiv och fler röster.
Vad är då syftet med all den här verksamheten? Det är också något vi har förtydligat genom året
genom att under 2019 formulera en vision och mission för verksamheten. I missionen sammanfattar
vi vår verksamhetsidé på ett utmärkt sätt, tycker jag. Vi konstaterar där att vi vill sprida kunskap
om globala utmaningar och bidra till att kunskap om global utveckling blir mer begriplig och
lättillgänglig. Vidare vill vi väcka engagemang för en rättvis och hållbar global utveckling genom att
stödja unga människor och skapa fora för erfarenhetsutbyte och samarbete. Allt detta för att FUF
ska kunna bidra till en faktabaserad svensk och europeisk politik för global utveckling. Det har vi
lyckats med under 2019!
Joakim Molander
Ordförande

Inledning
Verksamhetsåret 2019 har varit ett händelserikt år med många aktiviteter och intensiv
organisationsutveckling. FUF har vuxit i medlemsantal och aktiva medlemmar och är vid
verksamhetsårets slut representerade på fler platser i landet än någonsin tidigare. Värdet av att det
ideella engagemanget är starkt, aktivt och närvarande på flera platser i landet går inte att mäta i
siffor - möjligheten till kunskapsinhämtning, diskussion, inspiration och samarbete över generations, sociala, och kulturella gränser är det som FUF:s verksamhet framförallt handlar om. Vi kan glädjas
åt att FUF under 2019 har närmare 1000 medlemmar och att vi numera har sju stycken
lokalföreningar utanför Stockholm, varav flera har blivit egna föreningar och antagit eller är på väg
att anta stadgar.
Tyvärr gjorde FUF en ekonomisk förlust under 2019. Anledningen till det är dels kostnader i
samband med flytten till nya lokaler, dels att vissa personalkostnader för 2018 blev en belastning
för 2019 års budget samt att vissa personalkostnader för 2019 hade underbudgeterats.
Felbudgeteringen kan förklaras av personalförändringar på kansliet och att FUF bytt ekonomisk
rådgivare. Tack vare tidigare års systematiska arbete med att bygga upp en ekonomisk reserv har
föreningen haft egna resurser för att täcka dessa utgifter.
Året har också inneburit en hel del strategisk organisationsutveckling. En ny vision och mission har
tagits fram, vilket avser att tydliggöra FUF:s syfte och inriktning för nya och gamla medlemmar och
andra som är intresserade av vår verksamhet. Organisationsutvecklingen har också inneburit att
FUF:s målgrupper och målsättningar tydliggjorts, vilket återspeglas i verksamhetsplanen för 2020.
Sammantaget tror vi att detta kommer att lyfta FUF till nya strategiska höjder och vi ser med
tillförsikt fram emot det som komma skall!

Jämförelse över tid
2016

2017

2018

2019

Antal unika besökare

23 641

28 177

31 590

59 411

Antal sessioner

44 931

51 423

56 106

93 205

Antal unika besökare

44 794

34 345

16 751*

-

Antal sessioner

67 963

53 211

34 354*

-

-

-

423
543

1 481
1 879

Antal deltagare
Praktikantprogrammet

68

64

70

74

Antal deltagare i Young Professionals

37

36

39

31

Antal adepter

45

40

29

26

Antal mentorer

31

29

18

19

47

44

43

48

2482

2 555

2 323

1923

Forum/fuf.se

Forum/Biståndsdebatten.se

Utvecklingsarkivet.se
Antal unika besökare
Antal sessioner
Yrkesnätverk och praktik

Seminarier och evenemang
Antal aktiviteter
Antal deltagare

Utbildning och fortbildning
Kommunikationsgrupper
- varav lokalgrupper
Kommunikationsgrupper, deltagare

7

7

10

13

2

2

5

7

182

187

168

183

Projekt: Hållbar säkerhet
Antal unga opinionsbildare och
makthavare som har uppvaktats inom
projektet

861

Antal unga opinionsbildare och
makthavare på våra digitala
debattforum

132

Sommarakademin, deltagare

43

45

48

40

Kommunikationskurs, deltagare

27

30

28

83

4

5

5

5

131

183

230

191

Övrig medlemsverksamhet
Antal öppna aktiviteter
Antal deltagare

* Biståndsdebatten.se stängdes ner i mitten av 2018 och innehållet flyttade över till fuf.se.

86 unga opinionsbildare och makthavare under 29 år uppvaktades inom ramen för projektet,
13 unga opinionsbildare och makthavare under 29 år skrev debattartiklar inom ramen för projektet. Dessa publicerades på
Utvecklingsmagasinet
3 Kommunikationskursen har tidigare år genomförts på Sidas kursgård i Härnösand men efter förändringar i Sidas
samarbetsstrategi fick FUF flytta kursen till Stockholm.
1
2

Våra verksamhetsområden
Forum: Digitala medier
Sedan mitten av 2018 har vi två webbsidor. Fuf.se innehåller både ett magasin om global utveckling
och information om organisationen samt hur medlemmar kan engagera sig på olika sätt.
Vår andra webbsida, Utvecklingsarkivet.se, är ett renodlat dokumentarkiv som samlar rapporter om
svenskt utvecklingssamarbete från 1960-talet till idag.
Fuf.se riktar sig till en bred målgrupp av personer som har intresse för global utveckling, medan
Utvecklingsarkivet.se riktar sig mot till exempel studenter och forskare som vill gräva ner sig
ordentligt i frågorna.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal unika besökare (alla sajter)

60 892

Antal sessioner

95 084

Debattartiklar/krönikor/analyser av externa skribenter

43

Externa debattörer/författare

63

Prenumeranter på nyhetsbrev om Omvärldsbevakning

1 531

Följare i sociala medier

20 445

Visningar av webbsändningar

46 220

FUF:s digitala spridning
2019 handlade mycket om att etablera de nya sajterna och få bra spridning av vårt material.
Resultatet blev en total ökning av antalet besökare på sajterna med 10 procent.
Vi hade en sprid ström av artiklar i magasinet på fuf.se. De är skrivna av både externa skribenter –
som framför allt består av sakkunniga – och våra ideellt aktiva medlemmar. Totalt skrev 63 externa
personer debattartiklar eller gästkrönikor för magasinet. Antalet ideellt aktiva som skrev reportage,
nyheter, krönikor, intervjuer och analyser var 67 stycken.
Under hösten hade vi en serie av debattartiklar om hållbar fred och säkerhet, skrivna av unga
debattörer. Satsningen var en del av projektet ”Hållbar fred och säkerhet” och genererade 13
debattartiklar om alltifrån kärnvapen och cybersäkerhet till klimathot och ungas organisering.
Antalet prenumeranter på vårt veckovisa nyhetsbrev ökade med över 200 procent och var vid slutet
av året uppe i 1531 stycken. Anledningen till den stora ökningen är troligen att vi har ett betydligt
mer välarbetat nyhetsbrev än tidigare och att vi i början av året satsade på att marknadsföra det på
hemsidan och i sociala medier.
I maj 2019 lanserade vi det nya namnet Utvecklingsmagasinet på vår nättidning. Förutom att
namnet finns på hemsidan bytte vi namn på våra Facebook- och Twitter-konton som tidigare hette
Biståndsdebatten. De heter numera Utvecklingsmagasinet.
I tillägg till Utvecklingsmagasinets konton har FUF även aktiva konton på Facebook, Instagram,
LinkedIn och YouTube. Antalet följare fortsätter att öka stadigt, även om det i statistiken ser ut
som en liten minskning. Anledningen är att vi räknat bort FUF:s Twitter-konto som under en lång tid
har varit vilande.
Facebook är vår mest aktiva kanal, men vi har också stött på en del utmaningar här. Dels för att den
kräver allt mer avancerad administration, dels för att Facebooks algoritmer ändras så att vi hela
tiden når ut till färre följare om vi inte betalar för marknadsföring av inläggen. Trots det fortsätter

vi att sprida mycket material via Facebook eftersom det är en bra kanal för att nå personer som är
intresserade av att läsa vårt magasin och få information om våra aktiviteter.
Mot slutet av året lanserade vi en enklare version av fuf.se på engelska. Den engelska hemsidan
samlar även alla Utvecklingsmagasinets artiklar som är på engelska. På så vis kan våra
engelskspråkiga besökare få både grundläggande info och fördjupningar.
Även i år ökade antalet tittare av våra webbsändningar, från 37 499 under 2018 till 46 220 under
2019. Det märks att video är ett effektivt sätt att nå ut, inte minst när vi publicerar filmerna på
Facebook. Våra videointervjuer från Almedalen sprids bra på Facebook och har betydligt fler tittare
än på YouTube. Alla visningar som är längre än tre sekunder syns i statistiken men vi kan i dagsläget
inte följa upp hur många som sett hela videon. Detta gör att vi räknar med att antalet som tagit till
sig innehållet är lägre än de 46 220 filmvisningar vi registrerat, men vi kan trots det fastställa att vi
når många fler tittare idag än tidigare.
När det gäller poddarna ökade vi antalet nedladdningar med 40 procent jämfört med 2018. Det är
dock fortfarande betydligt mindre än 2017. Anledningen är att vår poddkanal hade ett uppehåll när
vi bytte hemsida under 2018, och det gjorde att vi tappade en stor del av våra följare. Under 2019
återupptogs poddverksamheten igen och vi börjar nu få tillbaka lyssnare.

Våra webbplatser

fuf.se
utvecklingsarkivet.se
Totalt

Unika
besökare

Sessioner

59 411

93 205

1 481

1 879

60 892

95 084

Sociala medier
Föreningen för Utvecklingsfrågor
Följare

Interaktioner

Facebook

5 486

21 136

Instagram
LinkedIn

1 723
869

-

Totalt

8078

21 136

FUF-korrespondenterna
Följare

Interaktioner

Instagram

1 095

-

Totalt

1 095

-

Utvecklingsmagasinet (fd Biståndsdebatten)
Följare

Interaktioner

Facebook

4 967

17 116

Twitter

6 305

3 069

11 272

20 185

Totalt

Webbsändningar och poddar
Visningar/nedladdningar
Webbsändningar via Youtube*

12 804

Webbsändningar via Facebook**

32 954

Webbsändningar via partners
Poddar
Totalt

462
1 686
47 906

*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 MRdagarna. 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.

Yrkesnätverk och praktik
Praktikantprogrammet
Praktikantprogrammet ingår i en Sida-finansierad insats som även omfattar Sommarakademin
och Young Professionals. Det övergripande målet är att väcka och öka intresset och
engagemanget för globala utvecklingsfrågor hos unga yrkesverksamma och studenter genom att
erbjuda plattformar för kunskaps- och kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyten. Detta
leder i förlängningen till att den svenska resursbasen breddas och utvecklas. Det specifika
programmålet 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. Programperioden för
insatsen har varit 2017 – 2019, vilket innebär att 2019 var det sista året för insatsen. En ny
programperiod påbörjas 2020 och sträcker sig till 2022.
Programmet har under föregående programperiod årligen erbjudit ca 70 studenter per år
möjlighet att praktisera på myndigheter, företag och civilsamhällesorganisationer runtom i
Sverige under en termin. Dessa aktörer jobbar på olika sätt för global hållbar utveckling. Sida
har under programperioden utgjort ca 50 % av platserna, och resterande platser har bestått av
framför allt civilsamhällesorganisationer i olika storleksordningar men också en del företag som
jobbar med konsultverksamhet inom bistånds- och utvecklingsbranschen.
Utöver den praktiska erfarenhet som studenterna förvärvar under praktiken, erbjuds de också
kompetensutveckling och nätverksträffar under terminens gång. Exempel på sådana
kompetensutvecklingstillfällen är workshop i projektledning, seminarium om arbetsrätt och
arbetsmiljö, studiebesök och karriärseminarium. Nätverksträffarna har främst bestått av
gemensamma luncher och After Works, ibland tillsammans med Young Professionals-nätverket
eller andra aktörer inom sektorn.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal deltagare/praktikanter

74

Antal praktikarbetsplatser

24

Antal kurstillfällen för praktikanter/handledare

13

Antal nätverkstillfällen
Antal informationstillfällen
Antal öppna aktiviteter

6
17*
4

Antal deltagare i öppna aktiviteter

154**

Andel deltagare som anser att deltagande givit
ökad relevant kunskap

100%

Andel deltagare som anser att de fått relevant
praktisk erfarenhet

100%

Antal deltagare som anser sig ha stärkt sitt nätverk

100%

Andel praktikplatser som anser att praktikanten är
en möjlig framtida rekrytering

100%

*Exklusive egenorganiserade informationstillfällen, endast arbetsmarknadsdagar och mässor
** Baserat på exakta siffror vid två av eventen, samt en uppskattning vid ett event där 120 – 130 åhörare deltog. Siffran har
uppskattats till 120 för att inte ge vilseledande uppgifter.

Praktikförmedling, kompetensutveckling och informationsspridning
De tre huvudsakliga aktiviteterna för Praktikantprogrammet är praktikförmedlingen,
kompetensutveckling av handledare och praktikanter, samt informationsspridning om FUF och
Praktikantprogrammet. Totalt deltog 74 praktikanter, varav 52 kvinnor (70%) och 22 män (30%)
i Praktikantprogrammet under 2019. Antalet ansökande till Praktikantprogrammet var under
2019 480, varav 20% män och 80% kvinnor. Detta är en markant ökning av ansökningar jämfört
med tidigare år.
Parallellt med praktiken erbjöds praktikanterna kompetenshöjande aktiviteter såsom
workshops, seminarier och studiebesök. Detta har gett goda resultat och samtliga deltagare
anser att de har fått ökad relevant kunskap under praktikens gång, utöver den praktiska
erfarenhet som de har förvärvat.
I syfte att sprida information om Praktikantprogrammet och FUF har även ett flertal
informationstillfällen organiserats. Under årets gång har FUF och praktikanter deltagit vid 17
arbetsmarknadsdagar och mässor, främst organiserade av olika universitet eller kårer. Ett
flertal individuella informationstillfällen har också organiserats av praktikanterna själva. Under
höstterminen 2019 fick fem praktikanter dessutom vara med i en “Instagram take-over" där de
under en dag var fick publicera bilder och stories om sina praktikplatser, i syfte att visa
intresserade studenter hur det är att vara praktikant genom FUF. Utöver detta har även ett
antal öppna föreläsningar hållits; dels en öppen föreläsning om Vägarna till utvecklingsjobben
på Sida, där ca 120 personer deltog; dels ett liknande seminarium i Visby; en föreläsning om
Praktikantprogrammet på Linköpings universitet; samt en CV-workshop på lätt svenska där vi
även informerade om Praktikantprogrammet. En satsning som har gjorts under 2019 var att
närvara vid fler mässor runtom i landet, då det tidigare år hade varit större fokus på
Stockholmsområdet.

Breddning av resursbasen
Vi ser fortsatta utmaningar med att de ansökande till Praktikantprogrammet utgör en homogen
grupp. Endast en femtedel av de sökande var män, och ännu färre har annat födelseland än
Sverige. FUF har under året jobbat för att få en större spridning i gruppen, bland annat genom
att försöka nå ut till utbildningar som klassiskt sett är mer mansdominerade, men också genom
marknadsföring. Dock kan vi konstatera att de kanaler och nätverk som FUF idag använder sig
av inte är tillräckligt heterogena i sig, och når inte ut till tillräckligt många olika grupper.
I själva rekryteringsarbetet har FUF även under 2019 jobbat aktivt för att integrera män,
utrikesfödda och studenter med annan bakgrund än samhällsvetenskaplig i de urvalsgrupper
som skickades till praktikplatserna. Många gånger har dessa kandidater rekommenderats till ett
flertal olika platser för att öka chanserna för dem att bli rekryterade.

Handledarskap
Sedan vårterminen 2019 är handledarträffen obligatoriskt, något som beslutades efter att vi
sett att många handledare nedprioriterat träffen. Under detta tillfälle har vi gått igenom de
riktlinjer som FUF vill att handledarna ska följa under praktiken, och även gett dem olika
fördjupande föreläsningar. Under höstterminen lades även mångfald till som en stående
informations- och diskussionspunkt i presentationen, tillsammans med tips på hur
praktikplatserna kan annonsera med ett icke-exkluderande språk för att nå ut till fler
kandidater.

Samarbeten med nya organisationer
Efter direktiv från Sida Partnership Forum har FUF under höstterminen valt att lägga större
fokus på civilsamhällesorganisationer och företag som praktikplatser, och därmed skalat ner på
antalet Sida-platser. Detta har inneburit större möjligheter att ta in nya aktörer som

praktikplatser, vilket under hösten manifesterade sig i integrationen av ICLD i Visby, Ingenjörer
utan gränser i Falun, samt Sveriges Lantbruksuniversitets globala enhet i Uppsala.

Verksamhetsperioden 2017 - 2019
Då år 2019 även var sista året för programperioden 2017 – 2019 har en slutgiltig rapport över
verksamhetsperioden sammanställts för återkoppling till programmets finansiär Sida
Partnership Forum. I syfte att belysa hur hela verksamhetsperioden har sett ut, presenterar
nedanstående tabell statistiken över det ackumulerade resultatet.
Nyckeltal 2017 - 2019
Resultat
Antal deltagare/praktikanter

217

Antal praktikarbetsplatser

70*

Antal kurstillfällen för praktikanter/handledare

39

Antal nätverkstillfällen

20

Antal informationstillfällen
Antal öppna aktiviteter

45**
8

Andel deltagare som anser att deltagande givit
ökad relevant kunskap

100%

Andel deltagare som anser att de fått relevant
praktisk erfarenhet

100%

Antal deltagare som anser sig ha stärkt sitt nätverk

100%

Andel praktikplatser som anser att praktikanten är
en möjlig framtida rekrytering

99%

* Enskilda organisationer per termin, dvs, inte enskilda organisationer för hela programperioden.
** Exklusive egenorganiserade informationstillfällen, endast arbetsmarknadsdagar och mässor

Verksamhetsperioden har präglats av en stabilisering och utveckling av Programmet, där
aktiviteter från och med År 2 har kommit att utgöra mer “permanenta” komponenter i
schemaläggningen av de olika terminerna. Detta grundar sig framför allt i den positiva respons
som har givits i förhållande till dessa aktiviteter, men också tidigare feedback från
praktikanterna på vilken ordning de olika workshopparna och seminarierna bör komma i för att
följa en logisk röd tråd.
Perioden visar ett mycket tillfredsställande resultat, där målen för verksamheten har uppnåtts
eller till och med överskridits. Samtliga praktikanter anser att de fått både ökad kunskap och
praktisk erfarenhet genom Programmet, och ett ökat nätverk som kommer att gynna dem i
framtida jobbsökande. Utöver detta har sammanlagt 36% av praktikanterna fått en anställning
direkt efter avslutad praktik, på den egna praktikplatsen. Detta visar att praktikanterna har
haft goda möjligheter att integreras på arbetsplatsen och att de har fått utvecklas inom sina
arbetsområden.
Vi kan även se att kvaliteten på handledarskapet har ökat sedan handledarträffen blev
obligatorisk under vårterminen 2019, då genomsnittet av praktikanter under År 1 och 2 som
ansåg att handledarskapet var bra eller mycket bra uppgick till 94%, medan genomsnittet för År
3 var 98%. Genomsnittet för hela programperioden blev 95 %.
Vi fortsätter att se utmaningar i förhållande till mångfalden bland de sökande och antagna,
även om spridningen har blivit bättre sedan ökade påtryckningar på handledare och
kontaktpersoner under 2019. Utöver att mångfald har blivit en stående punkt på
handledarträffarna, görs också utskick till samtliga kontaktpersoner inför annonsering, och

personer från underrepresenterade grupper (i det här fallet baserat på härkomst, kön och
studieinriktning) prioriteras i de utskick av kandidater som görs till praktikplatserna. FUF har
under året lagt extra fokus på att ge tips på hur annonserna kan formuleras på ett ickeexkluderade sätt, med exempel rörande utlandserfarenhet (“Vad ger egentligen bäst
erfarenhet - uppväxt eller MFS i ett låg- eller medelinkomstland?”), krav på språkkunskaper,
med mera.

Young Professionals
Yrkesnätverket Young Professionals är ett nätverk för unga personer som nyligen har påbörjat sina
karriärer inom utvecklingssektorn. Verksamheten syftar till att öka deltagarnas kunskap och
engagemang för utvecklingsfrågor, utgöra ett stöd till unga personer och stärka deras nätverk inom
sektorn.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal aktiviteter

7

Antal deltagare

31

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

100%

Andel deltagare som stärkt sitt
nätverk inom utvecklingssektorn

86%*

* En deltagare svarade vet ej och resten svarade ja, men eftersom det var relativt få som svarade på utvärderingen ger det
stort utslag på andelen.

Ett nätverk för unga i karriären
De totalt 31 medlemmarna i Young Professionals-nätverket har mötts under sex nätverksträffar
under 2019. Nätverksträffarna har bland annat handlat om mindfulness, LinkedIn, internationella
anställningar och socialt entreprenörskap. I början av varje termin har nätverket haft
uppstartsmöten där deltagarna själva har fått bestämma vad träffarna ska handla om. Nätverket har
även gjort studiebesök på Folke Bernadotteakademin tillsammans med FUF:s praktikantprogram och
kommunikationsgrupper.
Den största utmaningen under 2019 har varit att det har varit relativt få i nätverket som har kunnat
vara med under träffarna. Utvärderingen av årets verksamhet visar dock att de som har haft
möjlighet att vara med har stärkt sitt nätverk inom utvecklingssektorn och fått möjlighet att utbyta
kunskaper med andra unga personer.

Mentorskapsprogrammet
Genom FUF:s mentorskapsprogram kan unga medlemmar få stöd av våra mer erfarna medlemmar.
Programmets mentorer utgörs både av unga personer som nyligen avslutat sina studier och tagit sig
in på arbetsmarknaden och av äldre medlemmar med ett händelserikt yrkesliv bakom sig.
Ett stöd i den enskildes utveckling
En gång per termin matchas mentorer och adepter ihop utifrån deltagarnas erfarenheter och
intressen. Under 2019 hölls det två frivilliga uppstartmöten, ett i början av varje termin. Det var
främst adepter som kom på uppstartsmötena. Deltagarna i programmet uppmanas att träffas cirka
tre gånger per termin, antingen fysiskt eller via Skype. Våra utvärderingar visar att både mentorer

och adepter har lärt sig något nytt i samband med programmet. Det var totalt sett något färre
adepter som var med i mentorskapsprogrammet under 2019 än vad målet var (30 adepter). Antalet
ideellt aktiva som söker till mentorskapsprogrammet har varierat per termin, under våren var det
endast 11 personer som sökte och under hösten var det istället 20 personer som sökte. Det ojämna
söktrycket gjorde därmed att det under våren fanns fler tillgängliga mentorer än adepter och att
det under hösten tvärtom inte fanns tillräckligt med mentorer. 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 slutet av terminerna.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal adepter

26

Antal mentorer

19

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

Ja

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

88%*
100%

* En adpet svarade vet ej och resten svarade ja, men eftersom det var relativt få som svarade på utvärderingen ger det stort
utslag på andelen.

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. Verksamheten bedrivs i
huvudsak i Stockholm men sprids även genom olika digitala kanaler för att nå ut i hela landet och
till en mer spridd publik.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal seminarier
Profilseminarier

48
21

Karriärsseminarier

3

Projekt: hållbar fred och säkerhet

1

Rundabord-samtal

2

Ideellt arrangerade seminarier
Antal deltagare
Antal organisationssamarbeten

21
1923
89

Antal visningar av seminariefilmer

6639

Antal nedladdningar av seminariepoddar

1478

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

95%

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

96%

En bredd av seminarier
Under året arrangerades 48 olika seminarier och evenemang runt om i föreningen, vilket är flertalet
över vårt mål på 40 st/år. Av dessa var 21 seminarier så kallade Profilseminarium, 21 var
seminarium arrangerade av ideellt aktiva medlemmar och 6 var seminarium på särskilda teman så
som karriärsseminarium och seminarium i Almedalen. För att se titel på alla seminarier som
arrangerats under 2019, se bilaga 2.
Antalet åhörare per seminarium har sjunkit under 2019. Vi tror att en anledning kan vara att FUFs
nya seminarielokal har en maxgräns på 50 personer. Vi ser även att många anmäler sig men inte
dyker upp på själva seminariet utan att göra en avanmälan, vilket leder till att personer som står på
väntelista inte kan ges plats.
Publiken vid FUF:s seminarier är ofta blandad. Det är allt från personer som arbetar med globala
utvecklingsfrågor inom civilsamhället eller offentlig sektor, studenter eller pensionärer som är
vanliga deltagare, precis som tidigare år.
Till varje seminarium genomförs enkätstudier kring åhörarnas upplevelse av seminariet. Under 2019
svarade 84 personer på enkäterna, vilket är hälften så många som året innan. Vi ser en generell
trend med låg svarsfrekvens på enkäter i hela FUFs verksamhet. De svar vi fått in visar dock mycket
positiva resultat. I alla utom tre seminarier uppgav 100% av de svarande att seminariet givit dem
ökad kunskap om de behandlade ämnena och att de kommer att dela med sig av den nya kunskapen
till andra. I ett av seminarierna, Regeringen och Agenda 2030 med Lena Svedling, uppgav endast
66% av de svarande att de ökat sin kunskap och att de kommer att dela med sig av denna till andra.
Kritiken från åhörarna var dock främst riktat mot att regeringen inte presenterade något nytt kring
Agenda 2030, snarare än mot seminariets kvalitet.

Skam i Almedalen
Succén med seminarier under Almedalsveckan fortsatte även detta år. Temat för året var SKAM där
två seminarier arrangerades ihop med Omvärlden.
Första seminariet var SKAM – Ett uppriktigt snack om klimatkrisen där Emil Jensen, Åsa Romson,
Anders Wijkman och Kent Wisti deltog i panelen med Ylva Bergman som moderator från Omvärlden.
Andra seminariet var SKAM- ett uppriktigt snack om orättvisa, med Zinat Pirzadeh, Hewan
Temesghen, Ahmed Abdirahman och Kenti Wisti, även där med Ylva Bergman som moderator. Båda
seminarierna var fullsatta, med personer som stod utanför seminarietältet och försökte se in. Att ha
kvällsevent med kultur och humorinslag visade sig även i år vara ett tilltalande koncept för
Almedalsbesökarna.
Karriärsseminarier
Inom ramen för FUF:s praktikantprogram arrangerades två öppna seminarier för alla som är
intresserade av att arbeta med globala utvecklingsfrågor. Under seminarierna fick deltagarna lyssna
och ställa frågor till representanter från olika myndigheter eller organisationer som informerade om
olika möjligheter att inleda en karriär inom utvecklingssektorn. Läs mer om praktikantprogrammet
under verksamhetsområdet Yrkesnätverk och praktik.
Fredsseminarium
2019 beviljades FUF för femte gången ett bidrag av Folke Bernadotteakademien för att driva ett
informations- och debattprojekt kring hållbar fred och säkerhet. Ett öppet seminarium genomfördes
under projektet på temat Global hållbar fred och säkerhet – en gränslös diskussion på Bio Capitol.
Läs mer om detta under verksamhetsområdet Nätverket för hållbar fred och säkerhet.

Rundabordssamtal
Under 2019 arrangerades två rundabordssamtal. Det ena arrangerades i Almedalen i samband med
rapportlansering av Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned and
Directions for the Future, Lennart Wohlgemuth och Bertil Odén på uppdrag av Global Utmaning.
Samtalet ägde rum på Sverige i Världen torget med inbjudna gäster från civilsamhället och
myndigheter som tillsammans fick diskutera rapporten.
Det andra rundabordssamtalet arrangerades under hösten 2019 med anledning av den svenska
regeringens nya ”demokratioffensiv” inom biståndet. Temat för samtalet var
utvecklingssamarbetets roll i demokratifrämjande. Lennart Wohlgemuth var samtalsledare och 24
personer från civilsamhälle, akademi och myndighetsvärlden deltog.

Ideellt arrangerade seminarier och evenemang
Flertalet event arrangeras varje år av ideellt engagerade medlemmar i våra kommunikations- och
lokalgrupper, under året har den ideella gruppen i Stockholm som heter Seminariegruppen bytt
namn till Eventgruppen. Eventgruppen tillsammans med lokalgrupperna gjorde tillsammans 21
seminarier under 2019, med allt från EU-debatt i Lund till fåtöljsamtal i Stockholm eller fredsworkshop i Jönköping. Då lokalgrupperna har begränsade resurser, har deras event och seminarium
varit för en mer begränsad publik, där snittet på deltagare för varje event är 15 personer. Läs mer
om Eventgruppen och de olika lokalgrupperna under verksamhetsområdet Utbildning och
fortbildning.

Webbsändningar och poddar
De flesta seminarier spelades in och finns på FUF:s Youtube kanal för att fler människor som inte
kunde närvara i ett senare skede ska kunna ta del av informationen och samtalet. Antal visningar av
webbsändningarna överträffade vårt mål med över 100%, Den populäraste webbsändningen var utan
tvekan Democratization in Ethiopia – will they make it med Fantu Cheru som modererades av
Lennart Wohlgemuth från FUF. Det seminariet har nästan 4500 visningar.
Antalet nedladdningar av poddar kopplade till seminarium nådde nästan upp till vårt mål på 1500
nedladdningar, men vi ser en stor skillnad i antal nedladdningar av seminariepoddar och poddar i
“vanligt” poddformat, där intresset är mycket högre. Detta tror vi beror på att seminarium gör sig
bättre på film än i endast ljudformat. Det seminarium som fått flest poddlyssningar är Trafficking,
prostitution och porr – hur hänger det samman med Per-Anders Sunesson, som är ett ideellt
arrangerat seminarium som även fått mycket positiv feedback av andra organisationer som
behandlar frågan.

Bio Global
Även 2019 samarbetade vi med biografen Bio Rio och Globalportalen, för att fortsätta med
konceptet Bio Global, där vi under två kvällar visade filmer med koppling till globala frågor med
efterföljande panelsamtal där panelen ihop med publiken fick djupare förståelse för filmen och
världen genom att vrida och vända på de utmaningar som presenterades i filmerna. Årets två filmer
var Birds of passage och förhandsvisningen av Kapernaum, två filmer som var starkt hyllade, där
förhandsvisningen av Kapernaum var fullsatt med flertalet personer på väntelista.

Utbildning och fortbildning
Kommunikationsgrupper och lokalgrupper
En betydande del av föreningens verksamhetsidé är att öka medlemmarnas kunskap om global
hållbar utveckling. FUF arbetar även mycket med att stötta sina medlemmar så att de själva kan
bidra till debatten om globala frågor. Våra kommunikationsgrupper har under året bestått av 200
personer och tillsammans har de gjort ett mycket omfattande arbete.
Under 2019 har vi haft fem aktiva grupper i Stockholm. Omvärldsbevakarna, Skribenterna,
Dokumentärgruppen och Seminariegruppen/Eventgruppen har alla haft gemensamma
utbildningsträffar. Därutöver har vi Bokklubben som är baserad i Stockholm och FUFkorrespondenterna som rapporterar från världens alla hörn. FUF har även haft sju lokalgrupper
under året, som även de räknas som kommunikationsgrupper. Nya medlemmar har hört av sig under
året och meddelat att de vill bilda fler lokalgrupper inför 2020.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal kommunikationsgrupper

13

Antal ideellt aktiva

183

Andel ideellt aktiva som anser
att engagemanget givit ökad
relevant kunskap

97%

Andel ideellt aktiva som anser
att de fått relevant praktisk
erfarenhet

100%

Seminariegruppen/Eventgruppen
Seminariegruppen bytte under 2019 namn till Eventgruppen. Detta för att de ideella själva skulle få
välja vilken typ evenemang de vill arrangera för att sprida kunskap om global hållbar utveckling.
Eventgruppen bestod av 23 personer under hela året och arrangerade totalt 7 event inom global
hållbar utveckling. Kansliet kallade till möten, handledde och utbildade gruppen, korrekturläste
inbjudningar och marknadsförde seminarierna på FUF:s hemsida och sociala medier. De ideellt
engagerade medlemmarna valde teman för seminarierna själva, webbsände eventet och bjöd in
talare.
Skribenterna
Skribenterna har under året bestått av 18 unika personer. Gruppens rutiner har anpassats alltmer
efter upplägget i vår onlinetidning Utvecklingsmagasinet. Under hösten införde vi enskilda istället
för gemensamma deadlines för skribenterna, så att deras texter skulle spridas ut över terminen
istället för att publiceras samtidigt som artikelserier. Vi tror att detta kan bidra till att fler läser
skribenternas texter, det underlättar även för personalen på kansliet att korrekturläsningen kan ske
löpande under terminen. Årets huvudsakliga teman har varit konflikter, mat och hälsa. Texterna har
bland annat utgjorts av reportage, nyhetsartiklar, intervjuer och krönikor. Förutom att skribenterna
har haft i uppgift att skriva två texter var per termin har de även kontaktat gästkrönikörer. Kansliet
kallade till möten, utbildade och handledde skribenterna, satte upp deadlines, korrekturläste, och
marknadsförde texterna, men påverkade utöver detta inte skribenternas val av ämnen.
Medlemmarna har genom sina ideella uppdrag fått möjlighet att fördjupa sig i ämnen som de tycker
är viktiga och intressanta, samtidigt som de har lärt sig att skriva journalistiskt.

FUF-korrespondenterna
FUF-korrespondenterna är inte en samlad kommunikationsgrupp, utan består av individer som
befinner sig utomlands, ofta långt ifrån klassiska korrespondentmetropoler. Korrespondenterna
skriver journalistiska texter till Utvecklingsmagasinet och publicerar inlägg via Instagramkontot
@fufkorrespondenterna. Totalt har 27 personer varit korrespondenter under året och tillsammans
har de rapporterat från 20 olika länder. De flesta har valt att endast rapportera via Instagram.
Kansliet har uppmanat korrespondenterna att göra ett inlägg per vecka, men majoriteten av
korrespondenterna har publicerat inlägg sporadiskt. Kansliet har satt deadlines samt korrläst och
marknadsfört korrespondenternas texter.
Omvärldsbevakarna
Gruppen bestod under 2019 av 15 unika personer som var en del av redaktionen och alla var ideellt
aktiva medlemmar. Omvärldsbevakarnas syfte är att bevaka världen med fokus på utvecklingsfrågor
och förmedla den till en bred allmänhet. Syftet är också att de som är omvärldsbevakare blir
ordentligt insatta i debatten kring utvecklingsfrågor, får en djupare förståelse och får lärdom om
olika former av kommunikation. Omvärldsbevakarna tog exempelvis kontakt med debattörer,
uppdaterade kalendern på FUF.se, skriver Aktuell debatt och bevakar andra organisationers
seminiarum och evenemang genom Twitter eller Instagram.
FUF Dokumentär
Dokumentärgruppen har under 2019 bestått av fem unika personer. Gruppen har jobbat
självständigt med flera olika större poddreportage. Under 2019 blev ett podcastreportage
publicerat, en längre intervju med den svenske designern Jakob Trollbäck som formgav de globala
målen.
Almedalsredaktionen
År 2019 var FUF för nionde gången på plats i Almedalen och bevakade utvecklingspolitiska frågor.
Almedalsredaktionen bestod av 12 ideellt engagerade aktiva medlemmar. Inför genomförandet
fortbildades de ideellt engagerade redaktionsmedlemmarna av såväl anställd personal som särskilt
inbjudna gäster.
Väl på plats gjorde redaktionen ett stort och omtalat arbete. Redaktionsmedlemmarna
liverapporterade från samtliga seminarier på Sverige i Världen och producerade mer än 50 analyser,
enkäter, videointervjuer och artiklar som spreds i FUF:s digitala kanaler. Samtliga av projektets
målsättningar uppnåddes och flera av dem överträffades avsevärt. Bland annat besöktes hemsidan
dubbelt så många gånger som förväntat.
FUF Lund
Lokalgruppen i Lund är den största av FUF:s lokalgrupper. Under året har 45 personer varit aktiva i
gruppen på olika sätt. Lokalgruppen har delat upp sig internt i två olika grupper, eventgruppen och
skribentgruppen. Lokalgruppen har bland annat haft två filmvisningar och anordnat två seminarier.
Skribentgruppen har publicerat två artikelserier om modernt slaveri och sambandet mellan vatten
och utveckling. Förutom att artikelserierna publicerats som en samlad pdf-fil kallad FUF Magazine
så har samtliga texter även publicerats separat i Utvecklingsmagasinet på FUF:s hemsida. Under
hösten arbetade gruppen även med en artikelserie om aktivism som blev färdig för publicering i
januari 2020. Eftersom det är många internationella studenter som är aktiva i FUF Lund har gruppen
engelska som arbetsspråk.
FUF Linköping
Tretton personer har varit aktiva i FUF Linköping under året. Lokalgruppen har bland annat
anordnat två seminarier och en workshop. De har även medverkat vid studentmässor för att sprida
information om FUF och rapporterat från Mänskliga Rättighetsdagarna i november 2019. En person

från FUF Linköping publicerade en journalistisk text om klimattoppmötet i Madrid och lokalgruppens
kontaktperson deltog under FUF:s strategimöte i augusti.
FUF Örebro
Lokalgruppen i Örebro har bestått av fyra personer under året, men endast en person var aktiv
under hösten. Lokalgruppens kontaktperson deltog under FUF:s strategimöte i augusti. Gruppen är
fortfarande i en uppstartsfas och har inte anordnat några evenemang under 2019.
FUF Jönköping
Sju personer har varit aktiva i lokalgruppen i Jönköping under året. Lokalgruppen har haft två olika
styrelser och har antagit nya stadgar. Gruppen har bland annat anordnat en workshop och ett quiz
om globala utvecklingsfrågor. De har även medverkat vid olika studentmässor och utbildningsdagar
vid Jönköping universitet.
FUF Göteborg
Under året har tre personer varit aktiva i lokalgruppen i Göteborg. Gruppen har anordnat
informationsmöten men inga större externa evenemang. En person från FUF Göteborg var med i
Almedalsredaktionen och två personer från gruppen bevakade Bokmässan i september. Gruppen har
varit inaktiv under hösten men planerar att starta upp igen inför våren 2020.
FUF Umeå
Lokalgruppen i Umeå är fortfarande i uppstartsfasen, två personer har försökt starta upp gruppen
under året. Lokalgruppens kontaktperson höll i en workshop om unga, fred och säkerhet tillsammans
med två anställda från kansliet under Sommarakademin i juni.
FUF Uppsala
FUF:s lokalgrupp i Uppsala är föreningens näst största lokalgrupp. Under året har 16 personer varit
aktiva i gruppen. Utöver informationsträffar har gruppen anordnat två seminarier, ett frukostsamtal
om hållbar ekonomi, en filmvisning och ett studiebesök hos Operation 1325 i Stockholm.
Lokalgruppen har även varit aktiv i sociala medier och har publicerat en kampanj med boktips på
temat global hållbar utveckling.
Bokklubben
Bokklubben är en medlemsdriven verksamhet som under året samlat en grupp om 7 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. Under 2019 publicerade
bokklubben två bokrecensioner i FUF:s sociala medier.

Utbildningsprogram
Utbildningsprogrammet syftar till att öka deltagarnas kunskap om och engagemang för global hållbar
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. I andra fall utgör kurserna
mer omfattande fristående projekt som Sommarakademin.
Som en del av utbildningsprogrammet inbjuds aktiva FUF:are också löpande att bevaka konferenser
och seminarier, bland annat Mänskliga Rättighetsdagarna och Bokmässan, samt att ingå i FUF:s
Almedalsredaktion som bevakar ett stort antal seminarier.

Nyckeltal 2019
Resultat
Antal aktiviteter

28

Antal deltagare

388

Andel deltagare som anser att
deltagande givit ökad kunskap

98%

Andel deltagare som uppger att
de sprider informationen vidare

97%

Sommarakademin
Sommarakademin genomfördes 25–27 juni i Härnösand i samarbete med Sida Partnership Forum.
Under tre heldagar fick de 40 deltagarna information om hur världen, Sverige och de själva kan
engagera sig för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. Talarna kom bland annat från
Sida, UNDP, LSU, SKL, Härnösands kommun. Det hölls även en workshop om unga, fred och säkerhet.
Alla som svarade på utvärderingen uppgav att de skulle rekommendera kursen till andra och att de
lärt sig mer om Agenda 2030. Det inkom totalt 157 ansökningar från personer som ville delta i
Sommarakademin, vilket visar att det finns ett stort intresse för kursen. 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.
Precis som tidigare år var det främst kvinnor som sökte, endast 35 av de 157 sökande var män.
Utvecklingsdagen
FUF:s årliga heldagskurs med fokus på globala hållbarhetsfrågor, Utvecklingsdagen, ägde rum den 13
april. Kursen riktar sig till personer som är ideellt aktiva inom föreningen. Den inbjudna talaren
Staffan Landin, frilansjournalist som arbetat inom FN och på Gapminder, presenterade först en
omvärldsanalys. Deltagarna genomförde sedan en workshop om unga, fred och säkerhet tillsammans
med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.
Kommunikationskurs
Under 2019 genomfördes kommunikationskursen i Forum Syds lokaler i Stockholm. Under två dagar
fick deltagarna lära sig att skildra världen, skriva journalistiskt och kommunicera effektivt i sociala
medier. Ett av passen fokuserade även på hur man undviker att anspela på fördomar och
stereotyper när man rapporterar från olika delar av världen. Frilansjournalisten Erik Halkjaer höll
ett föredrag om hur det är att vara utrikeskorrespondent och hur situationen ser ut för reportrar i
andra länder. FUF:s personal höll i de övriga passen. Deltagarna var främst från FUF:s
kommunikationsgrupper i Stockholm, men en representant från FUF Uppsala deltog också. Kursen
har tidigare arrangerats i Härnösand i samarbete med Sida Partnership Forum men Sida ändrade
tyvärr sina riktlinjer för utlåningen av sin kursgård under året. Att kursen inte längre genomförs i
samarbete med Sida tror vi kan vara en av anledningarna till att det var färre personer än tidigare
som anmälde sig till kursen detta år. Det var 15 personer anmälda men flera av dessa fick förhinder
så det blev åtta personer som deltog.
Utbildningar i teori och praktik
Kommunikationsgrupperna har även fått kontinuerlig kompetensutveckling under året. De har bland
annat fått lära sig om FUF:s verksamhet och syn på utvecklingsfrågor, hur man hanterar
streamingutrustningen och hur man använder Twitter på bästa sätt. I samband med
kommunikationsgruppernas utbildningsträffar i Stockholm har även externa talare bjudits in.
Talarna har bland annat representerat Röda Korset, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer,
Psykologer utan gränser, Föreningen FIAN och Swedish International Agricultural Network Initiative
(SIANI). Inför Almedalen hölls en tvådagarskurs med fokus på journalistiskt skrivande, sociala medier

och intervjuteknik. Även under denna kurs deltog externa talare från Diakonia, Sida, Forum Syd,
Concord, SIWI och Afrikagrupperna. Att FUF erbjuder kompetensutveckling är uppskattat av de
aktiva och är ofta en av anledningarna till att de väljer att engagera sig.

Nätverk för hållbar fred och säkerhet
Under 2019 beviljades FUF för femte gången ett bidrag av Folke Bernadotteakademien för att driva
ett informations- och debattprojekt kring hållbar fred och säkerhet. Det här projektets ambitioner
var att bredda den svenska freds- och säkerhetspolitiska debatten till att innehålla fler perspektiv
och fler röster. Syftet var också att bredda ungas deltagande i debatten och möjliggöra för att fler
perspektiv lyfts.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal unga opinionsbildare och
makthavare som har uppvaktats
inom projektet

86

Antal unga opinionsbildare och
makthavare på våra digitala
debattforum

13

Antal medlemmar i nätverket

76

Antal organisationer
representerade i nätverket

35

Nätverk för global hållbar fred och säkerhet
Inom ramen för projektet uppvaktades 123 personer från partipolitik, civilsamhälle, offentlig och
privat sektor med koppling till fred och säkerhetsfrågor. Av dessa var 86 stycken mellan 18 och 29
år. FUF valde att gå vidare med dessa kontakter och skapa ett levande nätverk för global hållbar
fred och säkerhet, med träffar där deltagarna fått möjlighet till kompetensutveckling,
idéutveckling, debatt och nätverksbyggande.
Totalt valde 76 unga opinionsbildare och makthavare att gå med i nätverket. Dessa representerade
tillsammans 35 olika organisationer. Nätverksträffarna erbjöd kompetensutveckling och nya
kontaktytor för deltagarna. Under nätverksträffarna talade internationella och svenska experter på
följande teman: Ansvar att skydda (eller engelskans the Responsibility to Protect), Yttrandefrihet
och pressfrihet i krig och konflikt samt Transnationell droghandel – ett globalt säkerhetshot. Bland
talarna återfanns bland annat Simon Adams, VD för The Global Institute for the Responsibility to
Protect, Esther Htusan, Pulitzerprisvinnande journalist från Myanmar, och Diorella Islas, forskare.
Debatt och kunskapsspridning
Nätverksdeltagarna publicerade totalt 13 debattartiklar i Utvecklingsmagasinet på ett antal teman
som kunde sammanfattas i Demokrati, Klimat, Teknik, Arbetsvillkor/handel, Vapen.
Debattartiklarna låg sedan till grund för ett seminarium om ungas röster för hållbar fred och
säkerhet på Bio Capitol den 27 november 2019. Seminariet samarrangerades med LSU.
Inom ramen för projektet sammanställdes två rapporter om den svenska freds- och
säkerhetspolitiska debatten som båda syftar till att förstå vad debatten innehåller och av vilka
aktörer den förs. Rapporterna ska ses som en temperaturmätning och dessa är interna för att FUF
ska kunna bredda debatten samt skapa sammanhang där fler unga aktörer syns.
Vidare togs en workshop om 2250 fram samt spreds till FUFs lokalgrupper. Jönköpings lokalgrupp
anordnade själva workshopen och den var mycket uppskattad.

Medlem i FUF
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 eller praktik. FUF:s årsmöte, ett sommarmingel 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.
Medlemskapet i FUF är inte årsbundet, utan du kan när som helst på året bli medlem och
medlemskapet gäller därefter ett år framåt. Detta gör att FUF lättare kan rekrytera medlemmar
året om, men kräver mer administration och är svårare att läsa av antal medlemmar under ett år.
Stort fokus har under 2019 varit att börja ta fram statistik, strategier och metoder för att rekrytera
och behålla medlemmar, under flertalet månader var medlemsantalet i FUF över 1000 medlemmar,
vilket ska ses som en stor framgång.
Nyckeltal 2019
Resultat
Antal medlemmar vid årets slut
Antal medlemmar under året*
Antal ordinariemedlemmar vid
årets slut
Antal studentmedlemmar vid
årets slut
Antal aktiviteter för
medlemmar
Antal deltagare

958
1619
218
741
5
191

*antal personer som någon gång under året varit medlemmar

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.
2019 delades priset ut till Helena Samsioe med följande motivering:
“Helena Samsioe tilldelas FUF-priset för att hon genom kreativitet, passion och socialt
entreprenörskap har bidragit till innovationer som räddar liv. Med drönarteknik har Helena
revolutionerat och effektiviserat humanitära insatser, och gett en ny riktlinje för vidare humanitär
forskning”.
Helena Samsioe har genom sina bedrifter bidragit till två kriterier för FUF-priset:
– nya idéer som har bidragit till innovationer som gagnar människor som lever i fattigdom och
förtryck i utvecklingsländer.
– humanitära insatser eller biståndsinsatser som bidragit till att fattiga och förtryckta i
utvecklingsländer har kunnat förbättra sina levnadsvillkor.

Bilaga 1. Styrelse och kansli 2019
Styrelse
Joakim Molander
Ordförande

Fil.dr. i filosofi från Åbo Akademi. Joakim har en bakgrund som lärare och
forskare i filosofi vid Åbo Akademi och Mittuniversitet. 2003-2017 arbetade han
på Sida, bland annat som chef för Sidas utvärderingsenhet vid sekretariatet för
utvärdering och internrevision, som handläggare för Sida på svenska ambassaden
i Bosnien och Herzegovina och som chef för utvecklingssamarbetet i Rwanda och
Burundi. För närvarande är han chef för verksamhetsplanering och
resultatstyrning på International IDEA. Joakim har sedan 1990-talet varit aktiv
som recensent och skribent för bland andra Svenska Dagbladet. Han har också
publicerat läroböcker och akademiska artiklar i vetenskapsteori, politisk filosofi
och etik.

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.

Rolf Carlman

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 u-landsforskning och på
SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna
forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt
verksamhetsstyrning. Utlandsstationeringar 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.

Jan Cedergren

Jan Cedergren har efter sin pensionering haft en rad internationella uppdrag
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 kontor för Mänskliga
rättigheter i Genève.

Victoria Gillberg
(avgick under året)

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.

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, som korrespondent från FN och Geneve, och från Almedalen. För tillfället
är hon med i nätverket för Young Professionals och är även FUF mentor.

Karin Klerby

Karin Klerby har en kandidat i geografi från Stockholms universitet (SU) under
vilken hon bland annat genomfört fältarbete om markrättigheter i Georgien,
granskat tillgänglig stadsplanering och undersökt hur system för allmänningar

överlever transitionen till ett servicesamhälle. Under hösten 2018 gjorde Karin
praktik hos Agenda 2030-gruppen på Utrikesdepartementet och hon är nu på väg
att ta en masterexamen i miljövård och fysisk planering med systemanalytisk
inriktning vid SU. Hon deltog i sitt första FUF-möte hösten 2016, det blev kärlek
vid första ögonkastet och hon har varit ‘Aktiv i FUF’ sedan dess. Framförallt har
Karin varit verksam som skribent för Omvärldsbevakarna/Biståndsdebatten och i
styrgruppen som hjälper till att förbereda FUF:s bevakning av “fuffiga” frågor
under Almedalen.
Lennart Wohlgemuth

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.

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 haft flera förändringar i nyckeltjänster. I början av året leddes kansliet av
vikarierande kanslichef Henrik Karlsson, varpå ordinarie kanslichef Anna Sjöberg Tibblin tog över
fram till sommaren 2019. Från augusti 2019 har FUFs kansli letts av vikarierande kanslichef Josefin
Pasanen. För ekonomihantering anlitades bokföringsfirman Attunda Ekonomi men i augusti 2019
återanställdes FUF en intern ekonomiansvarig i Lena Östman. Kansliet har under året även bestått
av verksamhetsområdesansvariga, projektledare och kansliassistenter:
Matilda Andersson – Kansliassistent med inriktning på kommunikation
Jenny Axelsson (fram till och med februari 2019) – Praktikantprogrammet
Agnes Cronholm – Utbildning och fortbildning (fram till och med augusti 2019)
Kerstin Edquist – Forum/Utvecklingsmagasinet
Tove Melin – Praktikantprogrammet
Malin Stjernström – Seminarier och evenemang
Sara Strandell Dalius – Utbildning och yrkesnätverk
Veronica Sällemark – Projektledare hållbar fred och säkerhet

Bilaga 2.
Titel

Medverkande

Medarrangör

Agenda 2030 - hur går vi
vidare?

Katarina Sundberg, Agenda
2030-delegationen
Sofia Svarfvar, Concord Sverige
Lennart Wohlgemuth, FUF

SPIDER

Varför flyr människor från
Nicaragua?

Erik Halkjaer,
frilansjournalist/Reportrar
utan gränser
Gabriela Pichardo

The future of Europe-Africa
relations - stagnation or
innovation?

Geert Laporte, ECDPM
Robert Backlund,
Utrikesdepartementet
Malin Brenk, Kvinna till
Kvinna/Concord Sverige
Lennart Wohlgemuth, FUF

Bio Global: Kapernaum

Johan Gärde, Ersta Sköndal
Bräcke högskola
Agnes Björn, Plan International
Sverige
Gabriella Riddez, Diakonia

Globalportalen
Bio Rio

Klimat - en säkerhetsfråga

Karolina Eklöw

SIPRI

Situationen för landsbygdens
kvinnor i Latinamerika

Guillermina Kuno Huanca,
Bartolina Sisa
Luz Dary Molina, Fensuagro

Latinamerikagrupperna

Konfliktmineraler - är
teknologin en del av kriget i
kongo

Therese Sjöström

swedwatch

Regeringen och Agenda 2030
- med statssekreterare Eva
Svedling

Eva Svedling,
Miljödepartementet
Lennart Wohlgemuth, FUF

Bio Global: Birds of passage

Claudia Arenas, Forum Syd
Magnus Linton
Eric Mellado-Åhlin, FBA

Globalportalen
Bio Rio

Globala utmaningar och
biståndets roll

Per Olsson Fridh,
Utrikesdepartementet
Lennart Wohlgemuth, FUF
Anna Sjöberg Tibblin, FUF

Utrikesdepartementet

Journalisters utsatthet - ett
hot mot demokratin

Martin Schibbye

FUF-prisseminarium med
Anna-Karin Gauding

Anna-Karin Gauding
Joakim Molander, FUF

Where is South Africa
heading after the elections?

Henning Melber, NAI
Liisa Laakso, NAI
Magnus Walan, Diakonia
Fiona Rowley, International
IDEA
Lennart Wohlgemuth, FUF

Nordiska Afrikainstitutet
ABF Stockholm

Bridge and conquer: Turning
the global sustainability
agendas into action

Jennifer Jun, SIWI Swedish
Water House
Anna Axelsson, Diakonia
Karin Lexén,
Naturskyddsföreningen

SIWI Swedish Water House
Diakonia
ABF Stockholm

SKAM - ett uppriktigt snack
om klimatkrisen

Ylva Bergman, OmVärlden
Kent Wisti, Svenska kyrkan
Emil Jensen, artist och poet
Anders Wijkman, Climate-KIC
Åsa Romson, IVL Svenska
Miljöinstitutet

OmVärlden

SKAM - ett uppriktigt snack
om orättvisa

Ylva Bergman, OmVärlden
Kent Wisti, Svenska kyrkan
Zinat Pirzadeh, ståuppkomiker
Hewan Temeshgen, Fairtrade
Sverige
Ahmed Abdirahman,
Järvaveckan/Stockholms
handelskammare

OmVärlden

Frukostsamtal/rapportlanseri
ng: Swedish Development
Cooperation Policy – Trends,
Lessons Learned and
Directions for the Future,
skriven av Lennart
Wohlgemuth och Bertil Odén
på uppdrag av Global
Utmaning

Lennart Wohlgemuth, FUF
Jan Pettersson, EBA

Global Utmaning

Jämställt kapital och
ledarskap – hörnsten för
feministisk in- och
utrikespolitik

Rosanna Färnman, Global
Utmaning
Tove Ahlström, Global
Utmaning
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Anna Ryott, Summa Equity
Sophie Nachemson-Ekwall,
Handelshögskolan
Mariann Eriksson, Plan
International Sverige
Lennart Wohlgemuth, FUF
Emelie Anneroth,
UrbanGirlsMovement
Forskarnätverk

Global Utmaning

Women's power to prevent
conflict and promote
democracy

Anne Atambo, WILPF Kenya
Helena Bjuremalm, Sida

IKFF

Trafficking, prostitution och
porr - hur hänger det
samman?

Per-Anders Sunesson

Fler äldre i världen och
Sverige – hur ser politiken ut?

Ingmar Skoog,
AgeCap/Göteborgs universitet
Lennart Wohlgemuth, FUF
Dag Ehrenpreis, PRO Global

PRO Global
PRO Kultur
ABF Stockholm

Måste Amazonas brinna?

Francisco Antonio Pereira, MST
(Brasilien)

Makten över maten-nätverket:
Afrikagrupperna, Fian Sverige,
Framtidsjorden, Jordens
vänner Sverige,

Alvir Longhi, CETAP (Brasilien)
Tove Melin, FUF

Latinamerikagrupperna,
Småbrukarna, Svalorna Indien
Bangladesh

Seminarium om
biståndsbudgeten för 2020
och den nya
asylavräkningsmodellen

Peter Eriksson, minister för
internationellt
utvecklingssamarbete
Per Olsson Fridh,
statssekreterare för
internationellt
utvecklingssamarbete
Martin Mossberg,
Utrikesdepartementet
Josefin Pasanen, FUF

Utrikesdepartementet

Rundabordssamtal om
utvecklingssamarbetets roll i
demokratifrämjande

Lennart Wohlgemuth, FUF

To overthrow a dictatorship women´s crucial role in
Sudan

Ikhlas Mahmoud

Quiz: Vad kan du om global
hälsa?

Malin Stjernström, FUF
Matilda Andrén, FUF

Social protection: Targeting
the poorest – missing the
mark

Stephen Kidd, Development
Pathways
Sara Heikkinen Breitholz,
Socialdemokraterna
Kenneth Nelson, SOFI,
Stockholms universitet
Karin Klerby, FUF

Democratization in Ethiopia –
will they make it?

Fantu Cheru
Lennart Wohlgemuth, FUF

Karriärseminarium

Sidas enhet för
kapacitetsutveckling

Karriärseminarium

Uppsala universitet, Campus
Gotland

Karriärseminarium

Linköpings universitet

IKFF

Act Svenska Kyrkan

