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Vad är FUF?
Kunskap, engagemang och debatt 

för en rättvis och hållbar värld 
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Young 
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Mentorskaps
-programmet
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Lokal-
grupper
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programmet



Eventgruppen – under handledning av Karin

SoMe-gruppen – under handledning av Matilda

Redaktionen & FUF-korrespondenterna – under handledning av Alice

Lokalgrupper - självständiga, men Alice samordnar

Ideella engagemang för
studenter och unga



Eventgruppen

Arrangerar seminarier och kommunicerar om dessa inför, under 
och efter.
• Ca 2 seminarier per grupp. Roterande ansvar och indelning.

• Möjlighet till fysiska och/eller digitala evenemang

• Samarbetar med SoMe-gruppen med kommunikation under 
och efter event



SoMe-gruppen

Skapar innehåll i våra sociala medie-kanaler
• Sprida "lättsam kunskap" om världen
• Grafisk design
• Texter



Redaktionen
• Cirka 30 personer
• Skriver olika journalistiska texter
• Gör intervjuer
• Kontakt externa debattörer
• Fem olika texter att ansvara för i vår
• Korrar varandras texter
• Utbildning i journalistiskt skrivande: redaktionsmöten 

en gång i månaden

• Hibo Yusuf Ahmed berättar!



FUF-korrespondenterna

• Ingår i redaktionen

• För dig som befinner dig utomlands

• Skriver artiklar och publicerar på Instagram



Lokalgrupperna

• Självständiga, men Alice samordnar
• Olika aktiviteter – quiz, filmvisningar, seminarier, podd osv.
• Sex grupper – Stockholm Södra, Uppsala, Jönköping, Växjö, 

Malmö och Lund.

• Klara Lövgren från FUF Jönköping berättar!

• Utgår från lokalgruppshandbok
• Lokalgruppsträffar och möjlighet att delta i utbildningar
• Möjlighet att starta ny lokalgrupp!



I FUF får du:
• Jobba med det du brinner för

• Ideellt uppdrag att skriva på ditt CV

• Bli en del av FUF:s nätverk

• Utbildningar och kurser

• Möjlighet att delta i Almedalsveckan, Järvaveckan, MR-dagarna, 
Bokmässan m.m.

• Vara med i kampen för att sprida mer faktabaserad kunskap om 
klimatfrågan, mänskliga rättigheter, fred och konflikter i världen

- Du behövs!



Almedalen
• FUF har varit på Almedalen nio gånger för att bevaka vad som 

sägs om globala utvecklingsfrågor

• Redaktion på 15 till 20 personer

• Texter, poddar, livesändningar, sociala medier m.m.
• Utbildning i början av sommaren, Almedalen första veckan i juli 

2022

• Ideellt aktiva i kommunikations- och lokalgrupperna kan söka.
OBS, ansökan senare i vår!

Andra evenemang vi brukar delta i: MR-dagarna, Järvaveckan, 
Bokmässan m.m.



JANUARI
• Infoträff och intresseanmälan

FEBRUARI
• Lördag 5/2 uppstartsdag för de ideella 

grupperna (Eventgruppen, SoMe, 
redaktionen, lokalgrupperna)

• Söndag 6/2 forts. uppstartsdag för 
lokalgrupperna

• Gruppvisa uppstartsmöten med handledare

• Utbildning 1

MARS
• Gruppvisa möten med handledare

• Utbildning 2

APRIL

• Gruppvisa möten med handledare

• Utbildning 3

MAJ

• Gruppvisa möten med handledare

• Utbildning 4

JUNI

• Terminsavslutning

Vårterminen 2022



Young Professionals – Samordnas av dess medlemmar, kontaktperson
Ronja

Mentorskapsprogrammet – samordnas av Mona Ghasemi

Bokklubben – samordnas av Karl-Anders Larsson, kontaktperson Alice

Engagemang för 
yrkesverksamma och erfarna



Young professionals nätverket

• För dig som arbetar professionellt med globala 
utvecklingsfrågor/internationellt samarbete

• Självgående, utan koordinator (för tillfället)
• Kunskap- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och 

nätverkande
• Resurspool för FUF

Kontaktperson: Ronja Bäckström, yp@fuf.se



Bokklubben

• Läser och diskuterar böcker och texter med koppling 
till global utveckling. Träffas cirka 1 gång i månaden.

• Möjlighet att publicera recensioner/krönikor om 
texter och böcker.

• Samordnare: Karl-Anders Larsson
Kontaktperson: Alice



Mentorskapsprogrammet

• Erbjudande till FUF:s ideellt aktiva
• Matchning med erfaren mentor som har erfarenheter av arbete 

inom globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete
• Obligatorisk uppstartsträff
• Minst 2-3 träffar med sin mentor under terminen

Samordnare: Mona Ghasemi, mentor@fuf.se
Kontaktperson: Ronja Bäckström



Praktikantprogrammet















Praktikant berättar
Höstterminen 2021 gjorde Anders praktik på Sidas 
enhet för Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

Han läser en master i globalisering, miljö och 
social förändring vid Stockholms universitet



Så vad händer nu?
• Ansökan till de ideella grupperna är 

öppen 24-30 januari

• Håll utkik på hemsidan för 
lokalgruppernas infoträffar

• Sök till Praktikantprogrammet senast 27 
februari

• Information om mentorskapsprogrammet 
kommer till de som är aktiva.



Frågor?

Bli medlem
150 kr för studenter
200 kr ordinarie pris

Gå in på 
fuf.se/medlem

Följ oss
Hemsida 

www.fuf.se

Twitter 
Utvmagasinet

Facebook 
FUF - Föreningen 

för Utvecklingsfrågor

Utvecklingsmagasinet

Instagram
fuf.se

fufkorrespondenterna


